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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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يؤيد تصريح رئيس جملس الكردستاين ثالثاء، ان االئتالفقال النائب الثاين لرئيس جملس النواب العراقي اليوم ال-

.مستقل للعرب السنة يف العراقالنواب الذي تضمن الدعوة النشاء اقليم

الرئيسية لتأزم    احد االسباب"ان ) آكانيوز(النائب عن االئتالف الكردستاين شوان حممد طه لـ   بدوره، قال-

ومن الصعوبة مبكان ان يستطيع الشيعة والسنة من يتمثل يف الطائفية،العالقات بني دولة القانون والعراقية 

."او العمل سوياً التعايش املشترك يف العراق،

وجود وقال الصيهود يف بيان تلقت الفيحاء نسخة منه إن من غري املستبعد يف أن تكون تلك التصرحيات نامجة عن -

اجل متديد بقاء القوات األمريكية يف العراق ، حبسب من  صفقات سياسية بني النجيفي واجلانب األمريكي

  .البيان

واضاف احليايل يف بيان تلقت الفيحاء نسخة منه إن ماصرح به رئيس جملس النواب اسامة النجيفي وبعد لقائه -

ماهو اال تاييد لصاحب فكرة نائب الرئيس االمريكي جو بايدن يف واشنطن بانفصال العرب السنة يف العراق 

، وتابع احليايل إن  اىل دويلة شيعية ودويلة سنية ودويلة كردية) الكونفدرالية الضعيفة ( العراق باسم  تقسيم

ماهو اال –شيعستان وسنستان وكردستان  –املشروع والذي مت الترويج اليه اعالميا وبصورة من السخرية بصيغة

.تقسيم العراق اىل دول ثالثتقدمي ملشروع 

، مشددا على أا "جزء من خطة بايدن التقسيميةلم الواقع على املكون السين يف العراق الظ"واعترب حمجوب أن -

، حبيث حيرم السنة من بعض احلقوق لتثار بل يعرفها اجلميع عرب الشبكات العنكبوتيةتفاصيل ليست سرية "

."متهيداً لقبوهلم بالتقسيمالصراعات معهم 

نائبا من كتل خمتلفة قدموا طلبا للربملان  ٥٢كما، أكد النائب عن دولة القانون علي الشاله، األربعاء، أن -

  .بشأن انفصال السنة ملساءلة النجيفي حول تصرحياته

يفضل وجود دولة مركزية وحدوية، ومعارضاً  معروفاً باعتباره قومياً عربياًالنجيفي كان "ولفت الياور اىل أن -

  .على اشارات للفيدرالية املنتقدين الحتواء الدساتريللحكم الذايت إلقليم كردستان، ومن بني 

، جملس الوزراء باالستجابة لطلب احملافظة بتشكيل إقليم ٢٠١٠وكان جملس حمافظة البصرة طالب، اية سنة  -

خمالفة قانونية "بعد انقضاء املدة احملددة " بالرفض أو القبول"صرة الفدرايل، عاداً أن عدم الرد على الطلب الب

  .ما تزال متواصلة للتمهيد لتأسيس اإلقليم، وبني أن جهود مؤيدي املشروع "واضحة
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الكرد يؤيدون تصرحيات : طيفور

  النجيفي

٢٠١١-٠٦-٢٨

شــبكة هذا اليــوم لألخبار

(H.N.N)- قال النائب الثاين لرئيس جملس

ان النواب العراقي اليوم الثالثاء، 

الكردستاين يؤيد تصريح رئيس االئتالف

جملس النواب الذي تضمن الدعوة النشاء 

.مستقل للعرب السنة يف العراقاقليم

لوكالة كردستان  عارف طيفورواوضح 

اليوم ان ) آكانيوز(اءلالنب

الكردستاين يؤيد بذل مجيع  االئتالف"

اجلهود املمكنة من اجل معاجلة املشكالت 

السلمية، وان االئتالف مع تطبيع    بالطرق

االوضاع املتأزمة يف العالقات بني 

العراقية برئاسة اياد عالوي، ودولة    القائمة

اىل  واشار ."القانون بزعامة نوري املالكي

نؤيد حتويل العراق اىل عدد من االقاليم "اننا

واجلنوب، والشمال،    يف الوسط، الفيدرالية

" ونعتقد ان االمر يسهم يف حل املشكالت

مشروع نائب الرئيس  تنفيذ"داعياً اىل 

الداعي لتقسيم العراق  جو بايدناالمريكي 

."اقاليم مستقلة اىل ثالثة

ويأيت تصريح طيفور عقب نشر عدد من 

العراقية تصرحياً لرئيس جملس  الت االنباءوكا

يف "قال فيه انه النواب اسامة النجيفي، 

الوضع الراهن، يصعب توصل السنة  ظل

والشيعة يف العراق اىل تفامهات حلل 

البالد، ولذلك فان افضل سبيل  مشكالت

حلل املشكالت هو تشكيل اقليم للعرب 

 واالنفصال عن العرب الشيعة سعياً   السنة،

."لتحقيق الفيدرالية

النائب عن االئتالف الكردستاين    بدوره، قال

احد "ان ) آكانيوز(لـ شوان حممد طه

الرئيسية لتأزم العالقات بني دولة  االسباب

ومن   القانون والعراقية يتمثل يف الطائفية،

الصعوبة مبكان ان يستطيع الشيعة والسنة من 

ل او العم التعايش املشترك يف العراق،

."سوياً

ويدعم الدستور العراقي النافذ واملقر يف 

األقاليم يف العراق إذا أتفقت  قيام٢٠٠٥

ثالث حمافظات على ذلك وبعد أجراء 

شعيب خيرج بنتيجة تؤدي إىل قيام  أستفتاء

.األقليم

الصيهود يصف تصرحيات النجيفي 

باخلطرية ويدعو الربملان اىل أن يكون له 

ههاموقف جاد وحقيقي جتا

٢٨/٦/٢٠١١
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القانون حممد وصف النائب عن ائتالف دولة 

تصرحيات رئيس الربملان  سعدون الصيهود

العراقي اسامة النجيفي حول انفصال السنة 

بل  باخلطرية وهي خميبة لآلماليف العراق 

بايدن يف تقسيم البلد وتتناغم مع مشروع 

.على أسس طائفية 

نسخة وقال الصيهود يف بيان تلقت الفيحاء 

منه إن من غري املستبعد يف أن تكون تلك 

التصرحيات نامجة عن وجود صفقات سياسية 

بني النجيفي واجلانب األمريكي من اجل 

متديد بقاء القوات األمريكية يف العراق ، 

  .حبسب البيان

وأضاف إن رئيس الربملان ال ميثل كتلة بعينها 

أو قائمة أو طائفة وإمنا ميثل العراق بكل 

فه وكتله السياسية ، مشريا إىل أن رئيس أطيا

الربملان جيب أن يتصرف قوال وفعال على هذا 

  .األساس 

وتابع الصيهود إن وجود رئيس الربملان ذا 

املنصب جيب أن ميثل كافة العراقيني دون 

استثناء وخالف ذلك فعلى الربملان العراقي 

أن يكون له موقف جاد وحقيقي اجتاه تلك 

  .خلطرية ا التصرحيات

لسنا مع االنفصال : سياسيون سنة 

وديدات النجيفي دد الوحدة 

الوطنية وخمالفة للدستور العراقي

٢٨/٦/٢٠١١

نور قال االمني العام للتيار الوطين املوحد 

إن ديد رئيس جملس النواب  الدين احليايل

العراقي اسامة النجيفي من واشنطن بانفصال 

.الوطنية  السنة خطري ويهدد الوحدة

واضاف احليايل يف بيان تلقت الفيحاء نسخة 

منه إن ماصرح به رئيس جملس النواب اسامة 

النجيفي وبعد لقائه نائب الرئيس االمريكي 

جو بايدن يف واشنطن بانفصال العرب السنة 

ماهو اال تاييد لصاحب فكرة يف العراق 

) الكونفدرالية الضعيفة ( تقسيم العراق باسم 

، ة شيعية ودويلة سنية ودويلة كردية اىل دويل

وتابع احليايل إن املشروع والذي مت الترويج 

 –اليه اعالميا وبصورة من السخرية بصيغة

ماهو اال –شيعستان وسنستان وكردستان 

  .تقدمي ملشروع تقسيم العراق اىل دول ثالث

واوضح ان التيار الوطين املوحد يعتقد هذا 

من الوريد اىل  التطور اخلطري سيذبح العراق

الوريد ويفتح نار جهنم على العراقيني 

وسيؤدي اىل الفرز الطائفي والعرقي اكثر مما 

  .٢٠٠٦حدث يف 
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ودعا احليايل كافة القوى السياسية 

واجلماهريية اىل عقد املؤمترات وتنظيم 

املشروع التقسيمي التظاهرات للتصدي هلذا 

  .اخلطري لرفضه

العدل  من جهته اعرب امني عام حركة

الشيخ عبد اهللا محيدي واالصالح العراقي 

، عن اسفه لتصرحيات رئيس  عجيل الياور

جملس النواب العراقي اسامة النجيفي اليت 

اطلقها من امريكا ولوح فيها بامكانية 

انفصال املكون السين احتجاجا على ميشه، 

معتربا أن التصرحيات خمالفة للدستور العراقي، 

  .ه من موقف النجيفيمعربا عن استغراب

وقال الشيخ عبد اهللا محيدي عجيل الياور 

نأسف جدا : "معلقا على تصرحيات النجيفي

لتلك التصرحيات اليت لوح فيها بانفصال 

السنة بسبب االحباط الذي اصام جراء 

وجود حاكم "، مبينا أن "العملية السياسية

غري مقبول من شركائه ال يدعو اىل تقسيم 

لبحث عن شركاء جدد يف العراق، بل ا

وطالب الياور مجيع ".العملية السياسية

بالوقوف ضد هذا "العراقيني وبكل اطيافهم 

املشروع الذي حيمل بصمات اجندات 

خارجية واول املتحدثني عنه كان السيد 

  ".النجيفي

واضاف أنه كان يتوقع موقفا غري ذلك من 

فهو كان معروفا باعتباره قوميا "النجيفي 

فضل وجود دولة مركزية وحدوية، عربيا ي

، وكان ويعارض احلكم الذايت لكردستان

شديد االنتقاد للسمات الفيدرالية للدساتري، 

وله موقف صريح بشأن احلكم الذايت يف 

كردستان حىت شكل ذلك عقبة للتحالف بني 

القائمة العراقية والتحالف الكردستاين خالل 

 كنا: "واستطرد".مفاوضات تشكيل احلكومة

نتوقع منه ان يوصل خالل زيارته ألمريكا 

صوت ومطالب الشعب العراقي بانسحاب 

القوات االمريكية ، اما احلديث عن وحدة 

  ".العراق فهذا خط امحر ال ميكن املساس به

وكان رئيس الربملان العراقي، قد لوح مساء 

األحد ، اىل امكانية انفصال العرب السنة 

على خلفية احساسه باالحباط 

ويزور رئيس جملس النواب العراقي .تهميشهمل

واشنطن حاليا للقاء املسؤولني االمريكيني 

  .لبحث العالقات املتبادلة بني البلدين 

تصرحيات ) : واف (برملانيون لــ

النجيفي مؤشر ملساعي البعض 

باالنفصال وفقا ألجندة خارجية

٢٨/٦/٢٠١١فجر السالمبواسطة 

مصطفى سعدون: بغداد
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مازالت العملية السياسية العراقية يف وضع ال

حيسد عليه خصوصا يف ظل عدم التوافق 

السياسي مابني الكتل املشاركة يف احلكومة 

ترغب ( واليت على ما يبدو للمراقبني اا

حىت ولو كانت على ) االنفراد بالسلطة

خرين، االحساب 

التصرحيات واخلطابات السياسية تطفو هذه 

االيام على السطح لتعقد من املشهد السياسي 

فبعد التراشقات االعالمية بني القائمتني 

العراقية ودولة القانون يايت الدور هذه املرة 

الرئاسات اليت خرجت عن على احدى 

املالوف لتتحدث بشيء من الطائفية والنربة 

سنوات ٣مل يالفها العراقية منذ  اخلطابية اليت

هذه التصرحيات رمبا تؤخر مسار العملية ....

السياسية العراقية اليت حتتاج اىل توافق مستمر 

للخروج من االزمة مابني الرئاسات الثالث 

اليت مير ا البلد ، 

التصريح االخري الذي ادىل به رئيس جملس 

حدة النواب اسامة النجيفي من الواليات املت

االمريكية شنج نوعاً ما املوقف السياسي ملا 

محله من ديد ألنسحاب املكون السين من 

 .العملية السياسية

جواد وقال النائب عن كتلة االحرار 

من "ان (واف(فجر السالم لوكالة  اجلبوري

املؤسف ان يصرح رئيس جملس النواب كذا 

تصريح ملا حيمله من منصب و هوية عراقية 

واوضح ان  ."على كل املسميات تعلو

منصب رئيس جملس النواب منصب سيادي "

جيب ان حيلق يف مساء الفضاء الوطين وال 

يستهلك نفسه يف امور قد تفرق وحدة هذا 

العنوان او حتبط الشريك السياسي واملواطن 

العراقي الذي يراقب عن كثب العملية 

 ."السياسية

يف وكان رئيس جملس النواب والقيادي 

القائمة العراقية اسامة النجيفي هدد بانفصال 

وبرر ذلك يف تصريح . السنة يف العراق 

صحايف نتيجة ملا وصفه باالحباط الذي 

هناك "النجيفي أن وبني .به املكون يشعر 

احباطا سنيا يف العراق واذا مل يعاجل سريعا 

 ".فقد يفكر السنة باالنفصال

لتصريح من وعن الردود اليت ستلي هذا ا

ان )واف(باقي الكتل اضاف اجلبوري لــ

العملية السياسية مشتركة وعلى الطرف "

الثاين ان يرسخ ويرصن اخلطاب االعالمي 

السياسي يف حال اخطأ طرف من االطراف 

يف تصريح ما، مشدداً على اقي الكتل عدم 

التسرع يف الرد على مثل هكذا تصرحيات قد 

 ."تشنج من الوضع السياسي

باقي الكتل عدم االجنراف "واشار ان على 

وراء التصرحيات وترك الوحدة الوطنية 
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ومطالب الشعب العراقي من ملفات امنية 

النظر يف اعادة هيكلة "وخدمية، مشرياً اىل ان 

العملية السياسية واالبتعاد عن اي خطاب 

طائفي قومي وعرقي قد يؤخر ويرجع العملية 

 ."السياسية اىل الوراء

ذكر أن النجيفي غادر العراق إىل واشنطن ي

على راس وفد يضم عدد من النواب، فيما 

حتفظت جلنة العالقات اخلارجية على هذه 

 ."الا متت دون اي علم مسبقالزيارة 

واستغرب عدد من نواب دولة القانون يف 

من حديث النجيفي )واف(تصريح لــ

من الغريب ان يصرح رئيس جملس "وقالوا 

اب ذه التصرحيات بعد عودته مباشرة النو

من الواليات املتحدة ، وكان االوىل به ان 

معتربين هذه  ."يكون اكثر دقة وحرص

التصرحيات احدى العوامل اليت دد العراق 

باالنقسام ، مع اا غري موجودة اساسا بعد 

 ."ان تركنا اخلالفات الطائفية وراء ظهورنا

اب، أسامة يذكر ان رئيس جملس النو

٢٠النجيفي، غادر العاصمة بغداد يف 

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 

مبوجب االتفاقية االمنية االمريكية يف العراق 

املوقعة بني البلدين

احلزب االسالمي يف نينوى يدعو 

النجيفي للتراجع عن تصرحياته بشأن 

  "انفصال السنة"

/٢٨/٦نينوى الثالثاء / السومرية نيوز 

٢٠١١     

دعا عضو يف جملس حمافظة نينوى عن احلزب 

اإلسالمي العراقي، الثالثاء، رئيس جملس 

اىل التراجع عن النجيفي النواب أسامة 

انفصال "اليت لوح فيها بإمكان  تصرحياته

، مؤكداً أن القبول بتقسيم العراق يعد "السنة

وصمة عار حبق من يقبل به، فيما اشار اىل 

.أن التقسيم خمطط اسرائيل جيب التصدي له

يف حديث  حيىي عبد حمجوبوقال 

تصرحيات رئيس "، إن "السومرية نيوز"لـ

ب العراقي أسامه النجيفي اليت جملس النوا

لوح فيها بانفصال السنة جاءت يف وقت بدأ 

، "فيه العراق بالتعايف من الطائفية والعنصرية

من شأن هذه الدعوة أن تولد "مبينا أن 

."اإلحباط يف النفوس

التراجع "وطالب حمجوب رئيس الربملان بـ

عن تصرحياته والعودة إىل مواقفه السابقة 

، مستغرباً يف الوقت نفسه "تقسيمالرافضة لل
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تأيت تصرحيات النجيفي من واشنطن "من أن 

بعد لقائه القادة األمريكيني ومنهم نائب 

الرئيس جون بايدن، عراب املشروع 

، على "األمريكي لتقسيم العراق-الصهيوين

.حد قوله

على قادة العراق "وأضاف حمجوب أن 

وعلمائه وشيوخه ورجاله ونسائه وكل غيور 

فيه الوقوف بوجه دعوات تقسيم البالد 

، الفتاً إىل أن "وإفشاهلا بكل السبل املشروعة

وحدة العراق أمانة يف أعناق أبنائه وال ميكن "

التفريط ا إرضاًء ألصحاب املصاحل 

والالهثني وراء الكراسي على حساب 

."املبادئ

وكان النجيفي، قال لفضائية احلرة، خالل 

 ٢٠تحدة اليت بدأها يوم زيارته للواليات امل

يف " إحباطاً سنياً"حزيران اجلاري، إن هناك 

العراق، وإذا مل يعاجل سريعا فقد يفكر السنة 

.باالنفصال

وكان جوزيف بايدن دعا عندما كان 

سيناتوراً من والية ديالوير، أوائل أيار 

، إىل تقسيم العراق لثالث مناطق ٢٠٠٧

ا باحلكم كردية وسنية وشيعية، تتمتع كل منه

الذايت، لكن البيت األبيض رفض الفكرة على 

لسان متحدثه الرمسي توين سنو الذي شدد 

ال تريد "آنذاك على ان الواليات املتحدة 

، وواجه االقتراح أيضاً هجوماً "بلقاناً جديداً

برئاسة  جمموعة دراسة العراقكبرياً من قبل 

، الذي وزير اخلارجية األسبق جيمس بيكر

ال جيوز " خط أمحر"تقسيم العراق  اعترب أن

جتاوزه ألن من شأن ذلك إحداث فوضى 

للسيطرة إقليمية تعطي طهران فرصة ذهبية

على اإلقليم الشيعي اجلديد، كما تثري حفيظة 

.تركيا اليت ختشى من قيام دولة كردية جنوا

تقسيم العراق حلم "وأضاف حمجوب أن 

مريكيني مل األ"، الفتاً إىل أن "إيراين -صهيوين

يكتفوا باحتالل العراق بل يريدون تقسيمه 

لألمتني العربية  وإضعافه حىت ال يكون قائدا

."واإلسالمية

الظلم الواقع على املكون "واعترب حمجوب أن 

السين يف العراق جزء من خطة بايدن 

تفاصيل ليست "، مشددا على أا "التقسيمية

سرية بل يعرفها اجلميع عرب الشبكات 

حبيث حيرم السنة من بعض لعنكبوتية، ا

احلقوق لتثار الصراعات معهم متهيداً لقبوهلم 

."بالتقسيم

هذا الظلم ال يعين أبداً "واستدرك حمجوب أن 

القبول باالنفصال والسري يف املشروع 

، مذكراً "األمريكي -التقسيمي الصهيوين

املختص باالستراتيجية الصهيونية، "بقول 

هآرتس االسرائيلية، لصحيفة  زئيف شيف
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من أن تقسيم العراق إىل دويالت شيعية 

وسنية وكردية هو أفضل ما ميكن أن حيدث 

وأشار ."للعراق ليخدم مصاحل إسرائيل

من يقبل بتقسيم العراق "حمجوب اىل أن 

، داعيا رئيس "يستحق وصمة عار يف جبينه

تفويت الفرصة على من "الوزراء العراقي إىل 

املخطط وحماسبة الوزارات حياول تنفيذ هذا 

."اليت ال تنصف احملافظات املغبونة

يذكر ان تصرحيات النجيفي، أثارت العديد 

، ومنها ما قاله ردود الفعل الساخطةمن 

حلركة العدل واإلصالح العراقي   األمني العام 

يف نينوى املنضوية ضمن ائتالف العراقية، 

أمس االثنني، من إن وجود حاكم غري مقبول 

شركائه ال يستدعي تقسيم العراق بل  من

يستدعي البحث عن شركاء جدد للعملية 

السياسية، معترباً أن تصرحيات النجيفي 

.خمالفة للدستور العراقي

لنائب حممد اخلالدي ينفي ان يكون ا

النجيفي قد دعا لتشكيل اقليم سين 

حممد عثمان نفى النائب عن القائمة العراقية 

س جملس النواب اسامة ان يكون رئي اخلالدي

النجيفي قد دعا اىل تشكيل اقليم للسنة يف 

وقال اخلالدي يف تصريح نشرته  .العراق

ان رئيس جملس النواب ، "وكالة براثا لالنباء"

اسامة النجيفي مل يدع اىل تكوين اقليم للسنة 

 .بل انه حذر من هذه الظاهرة اخلطرية

واضاف اخلالدي مقرر جملس النواب ان 

جيفي من االوائل الذين رفضوا الفيدرالية الن

او تقسيم العراق اىل اقاليم، ودعا اىل احلفاظ 

   .على وحدة العراق وعدم تقسيمه

وكان رئيس جملس النواب اسامة النجيفي قد 

صرح اىل احدى القنوات الفضائية بان هناك 

سنيا يف العراق واذا مل يعاجل سريعا احباطا 

.صالفقد يفكر السنة باالنف

العراقية تنفي صحة ما نسب اىل 

عالوي بشأن تصرحياته اخلاصة برئيس 

الربملان

/٢٨/٦بغداد الثالثاء / السومرية نيوز

٢٠١١     

نفت القائمة العراقية، الثالثاء، صحة ما نسب 

لزعيمها اياد عالوي بشأن تصرحياته اخلاصة 

برئيس الربملان الذي تطرق اىل احتمال 

معتربة أن تلك االخبار ، "انفصال السنة"

اكدت أن دوال عارية عن الصحة، فيما 

.اقليمية تقف وراء بثها

وقال املكتب االعالمي لزعيم القائمة العراقية 

، "السومرية نيوز"اياد عالوي يف بيان تلقت 

إن موقعا مثل موقع براثا االلكتروين يقوم بني 
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فترة واخرى بنشر اخبار ملفقة ومعلومات 

وغالباً ما يكون التلفيق صحة عارية عن ال

تريد النيل من  من مصادر استخبارية اقليمية

، مبينا أن "املشروع الوطين العراقي ورموزه

هذه االخبار امللفقة جتد لألسف طريقها "

باسلوب او بآخر اىل بعض املواقع االكترونية 

  ."واخلدمات االعالمية االخرى

 ما نشر اليوم من تصريح"وأضاف البيان أن 

نسب اىل اياد عالوي هو خرب كاملعتاد مليء 

باالكاذيب وملفق وعار عن الصحة، ومن 

املضحك انه يف الوقت الذي نشر فيه مثل 

هذا اخلرب الكاذب كان هناك حديثاً مطوالً 

."جيري بني عالوي والنجيفي

العالقة االخوية والوطنية "وأشار البيان اىل أن 

من ذلك عالقة اليت يرتبط ا قادة العراقية، و

رئيسي القائمة والربملان تعد وثيقة جداً ومبنية 

موقع "داعيا ، "على مشتركات واسعة وكاملة

براثا االلكتروين اىل عدم السماح لقوى 

استخبارية اقليمية ان تنفث مسومها عرب 

القنوات اليت يفترض ان تكون قنوات صديقة 

وسائل االعالم اىل "وطالب البيان ."وحليفة

احلذر واحترام العملية السياسية توخي 

تروجه االجهزة االستخبارية واالبتعاد عن ما 

اليت حتاول االساءة  االقليمية املختلفة

  ."للعراقيني ولرموز العملية السياسية

ونشر موقع براثا خربا اشار فيه اىل أن مقربني 

من اياد عالوي نقلوا عنه صدمته من توقيت 

يس الربملان اسامه التصرحيات اليت ادىل ا رئ

النجيفي، الذي يعد احد القياديني البارزين يف 

العراقية، واغاظه عدم التنسيق معه قبل 

اطالقها، مبينا أن النجيفي ورطه ازاء ذلك 

.بورطة كبرية

وكان رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

" إحباطاً سنياً"قال لفضائية احلرة، إن هناك 

سريعا فقد يفكر يف العراق، وإذا مل يعاجل 

 .السنة باالنفصال

تصرحيات النجيفي : اجلحيشي 

مرفوضة وتنامي مثل هذه الدعوات 

روقات واالزماتكان نتيجة تكرار اخل

٢٨/٦/٢٠١١، الثالثاء] أين-بغداد[

رفض نائب عن القائمة العراقية تصرحيات 

رئيس جملس النواب اسامة النجيفي وديداته 

بانفصال السنة يف العراق ووصفها 

  .شخصية والمتثل القائمة العراقية  باا

يف تصريح  عثمان اجلحيشيوقال النائب 

تصرحيات " ان ] نأي[لوكالة كل العراق 

رئيس جملس النواب اسامة النجيفي بتشكيل 

اقليم على أساس طائفي سين يف احملافظات 
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الغربية مثل االنبار وصالح الدين واملوصل 

  "مرفوضة وتعرب عن رأيه الشخصيهي 

مثل هذه الدعوات كانت يف " واضاف ان 

لكن تنامي    السابق مرفوضة وغري مقبولة

ن قبل بعض اجلهات دعوات الترحيب ا م

السياسية والشعبية يف احملافظات الغربية 

جاءت نتيجة تكرار اخلروقات االمنية 

واستمرار االزمات السياسية واالقتصادية 

  "وسوء اخلدمات والوضع املعيشي فيها 

السياسني يف العراق بعد " واشار اىل ان 

هم من سوقوا هذه الدعوات  ٢٠٠٣

وهي تنفذ  والسيما القادمني من اخلارج

الجندات خارجية وخمطط أجنيب لتقسيم 

  "العراق على أساس طائفي 

وكان رئيس جملس النواب والقيادي يف 

القائمة العراقية اسامة النجيفي هدد بانفصال 

السنة يف العراق مربرا ذلك نتيجة ملا وصفه 

وبني النجيفي .باالحباط الذي يشعر السنة به 

اق واذا مل يعاجل هناك احباطا سنيا يف العر"أن 

  .سريعا فقد يفكر السنة باالنفصال

يذكر أن النجيفي غادر العراق إىل واشنطن 

على راس وفد يضم عدد من النواب، فيما 

حتفظت جلنة العالقات اخلارجية على هذه 

  .الزيارة الا متت دون اي علم مسبق

الياور ينتقد تصرحيات النجيفي بشأن 

ا غري انفصال العرب السنة ويعتربه

دستورية 

اعرب امني عام حركة العدل واالصالح 

العراقي، عن اسفه لتصرحيات رئيس الربملان 

العراقي اليت اطلقها من امريكا ولوح فيها 

بامكانية انفصال املكون السين احتجاجا على 

ميشه، معتربا أن التصرحيات خمالفة للدستور 

العراقي، معربا عن استغرابه من موقف 

  .النجيفي

وقال الشيخ عبد اهللا محيدي عجيل الياور 

، معلقا على "وكالة اصوات العراق"لـ

تصرحيات رئيس الربملان العراقي نأسف جدا 

لتلك التصرحيات اليت لوح فيها بانفصال 

السنة بسبب االحباط الذي اصام جراء 

العملية السياسية، مبينا أن وجود حاكم غري 

قسيم مقبول من شركائه ال يدعو اىل ت

العراق، بل البحث عن شركاء جدد يف 

   .العملية السياسية

واعرب الياور عن استغرابه، من صدور هذا 

التصريح من رئيس جملس النواب، رغم 

تأكيده على وجود ميش يطال املكون 

   .السين يف العراق يف العملية السياسية
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وكان رئيس الربملان العراقي، قد لوح امس 

ه قناة احلرة، اىل امكانية األحد يف لقاء بثت

انفصال العرب السنة على خلفية احساسه 

   .باالحباط لتهميشهم

واضاف أنه كان يتوقع موقفا غري ذلك من 

فهو كان معروفا باعتباره قوميا عربيا النجيفي 

يفضل وجود دولة مركزية وحدوية، 

وكان ، ويعارض احلكم الذايت لكردستان

لية للدساتري، شديد االنتقاد للسمات الفيدرا

وله موقف صريح بشأن احلكم الذايت يف 

كردستان حىت شكل ذلك عقبة للتحالف بني 

القائمة العراقية والتحالف الكردستاين خالل 

 .مفاوضات تشكيل احلكومة

كنا نتوقع منه ان يوصل خالل : واستطرد

زيارته ألمريكا صوت ومطالب الشعب 

ح العراقي بانسحاب القوات االمريكية ومن

ضحايا االحتالل تعويضات، اما احلديث عن 

وحدة العراق فهذا خط امحر ال ميكن املساس 

.به

اياد عالوي يعترب تصرحيات النجيفي 

بانفصال السنة ضربة له واعالن موت 

للقائمة العراقية 

تسببت تصرحيات اسامة النجيفي االخرية من 

الواليات املتحدة االمريكية واليت هدد من 

نفصال السنة حبرج كبري خصوصا باخالهلا 

واليت طاملا صرحت  لقيادات القائمة العراقية

واكثرت من ترديد الشعارات الوطنية اليت 

مقربون من اياد .تدعو اىل عدم التفرقة

، ان "وكالة براثا لالنباء"عالوي قالوا لـ

عالوي يف صدمة حقيقية جراء التصرحيات 

عالوي واعترب  .اليت فجرها النجيفي وتوقيتها

ضربة له ولزعامته التصريح بانه مبثابة 

، مضيفا ان هذه التصرحيات من قبل للقائمة

احد اكرب القيادات يف القائمة العراقية تعد 

  .، على حد تعبريه اعالن ملوت القائمة ائيا

حركة مؤتلفة مع العراقية تعد 

انفصال "تصرحيات النجيفي بشأن 

خمالفة للدستور" السنة

/٢٧/٦االثنني - نينوى/ يوزالسومرية ن

٢٠١١   

أعربت حركة سياسية مؤتلفة مع العراقية يف 

نينوى، عن أسفها لتلويح رئيس الربملان 

، "انفصال السنة"بإمكانية أسامة النجيفي 

خمالفة للدستور معتربة أن تصرحياته تلك 

كان يف ، فيما ذكرت بأن النجيفي العراقي

دولة  السابق من أشد املؤيدين لوجود

مركزية، مشددة على أن االنفصال يدفع 

 .بالبالد اىل حرب طائفية
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وقال األمني العام حلركة العدل واإلصالح 

عبد اهللا محيدي عجيل العراقي يف نينوى 

، إن "السومرية نيوز"يف حديث لـ الياور

من املؤسف جداً صدور تصرحيات عن "

رئيس جملس النواب أسامة النجيفي، يلوح 

نفصال السنة بسبب اإلحباط الذي فيها با

، مشدداً على "أصام جراء العملية السياسية

وجود حاكم غري مقبول من شركائه ال "أن 

يستدعي تقسيم العراق بل جيب البحث عن 

  ."شركاء جدد للعملية السياسية

وكان رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

" إحباطاً سنياً"قال لفضائية احلرة، إن هناك 

العراق، وإذا مل يعاجل سريعا فقد يفكر يف 

.السنة باالنفصال

تصرحيات سابقة للنجيفي "وأشار الياور اىل 

أطلقها قبل سنوات، حذر فيها من حصول 

حرب اهلية يذهب ضحيتها اآلالف من أبناء 

الشعب إذا ما انفصل اقليم كردستان عن 

فكيف به اليوم يطالب "، متسائالً "العراق

".بانفصال السنة

االنفصال يعد ختلياً عن "وأضاف الياور أن 

، ويدفع م أبناء السنة يف بغداد واجلنوب

حلرب طائفية، مثلما يشكل ختلياً عن 

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 "رفضوا التقسيم قبل سنتني

البصرة تضم أكرب احتياطي للنفط يف العراق "

وميناء البالد الوحيد على العامل وبوابته اليت 

وطالب ."قاومت الغزاة على مر العصور

الوقوف ضد "لياور العراقيني كافة بضرورة ا

الذي حيمل بصمات أجندات  هذا املشروع

رئيس الربملان العراقي "، مذكراً بأن "خارجية

كان أول احملذرين أسامة النجيفي نفسه، 

إذا كان "وتساءل الياور، عما ."منه

االنفصال، من بني مطالب الشعب يف ساحة 

وا على تنوع طاملا ناد"، مذكراً أم "األحرار

."أعراقهم وطوائفهم بوحدة الصف

وسط مدينة " ساحة األحرار"وتشهد 

كم  ٤٠٥املوصل، مركز حمافظة نينوى، 

مشال العاصمة بغداد، منذ التاسع من نيسان 

املاضي تظاهرات واعتصامات يشارك فيها 

مثقفون وطلبة وشيوخ عشائر ملطالبة القوات 

يد بقائها األمريكية بالرحيل سريعاً وعدم متد

يف العراق، كما يطالب املتظاهرون األمم 

املتحدة واملنظمات اإلنسانية العاملية بالتدخل 
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لتعويض العراقيني عما حلق م من أذى جراء 

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 "يناً أنه مب

يف العملية السياسية، لكن  للمكون السين

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 

."بيثللوقوف بوجه هذا املشروع اخل

النجيفي كان معروفاً "ولفت الياور اىل أن 

باعتباره قومياً عربياً يفضل وجود دولة 

مركزية وحدوية، ومعارضاً للحكم الذايت 

إلقليم كردستان، ومن بني املنتقدين الحتواء 

مثلما شكل  الدساتري على اشارات للفيدرالية،

موقفه الصريح بشأن احلكم الذايت يف اقليم 

ة واضحة حالت دون التحالف كردستان عقب

بني قائمة العراقية والتحالف الكردستاين 

، وشدد "خالل مفاوضات تشكيل احلكومة

املساس بوحدة   احلديث عن"الياور على أن 

. ، "العراق يعد خطاً أمحراً ال ميكن املساس به

كان يتوقع من النجيفي "مشدد على أنه 

 مواصلة املطالبة بانسحاب القوات األمريكية

وتعويض العراقيني الذي تضرروا من جراء 

."االحتالل

يذكر ان رئيس جملس النواب، أسامة 

 ٢٠النجيفي، غادر العاصمة بغداد يف 

حزيران اجلاري، متوجها إىل الواليات 

املتحدة األمريكية يف زيارة رمسية لعدة ايام 

نائباً، وكان من بنود  ١٢على رأس وفد ضم 

ني االمريكيني يف البحث الرئيسة مع املسؤول

خالهلا، وضع قوات الواليات املتحدة 

االمريكية يف العراق مبوجب االتفاقية االمنية 

.املوقعة بني البلدين

وتدور خالفات بني القائمة العراقية 

والتحالف الوطين بشأن بعض بنود اتفاقية 

أربيل، ومنها مسودة قانون جملس السياسات 

يس الس، إذ اإلستراتيجية، وآلية اختيار رئ

تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية 

االختيار يف جملس النواب األمر الذي يرفضه 

التحالف الوطين، الذي يطالب أن يكون 

ذلك ضمن اهليئة اليت تشكل داخل الس 

ذاته، إىل جانب اخلالف بشأن صالحيات 

الرئيس، وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً، كما 

ني اجلانبني بشأن احلقائب تدور خالفات ب

.األمنية وعدد من املسائل االخرى
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حنان الفتالوي تنتقد تصرحيات 

النجيفي وتصفها باحملبطة

يونيو /حزيران ٢٧، اإلثنني] اين-بغداد[

٢٠١١

حنان انتقدت النائبة عن التحالف الوطين 

تصرحيات رئيس جملس النواب  الفتالوي

اسامة النجيفي واليت هدد فيها بانفصال السنة 

وقالت لوكالة .يف العراق ووصفتها باحملبطة

من املؤسف واحملبط " ان] اين[كل العراق

تحدث رئيس جملس لكل العراقيني ان ي

واضافت ".بلغة التهديد باالنفصالالنواب 

الختدم البلد تصرحيات النجيفي "الفتالوي ان

  ".وال العملية السياسية

وكان رئيس جملس النواب والقيادي يف 

هدد بانفصال القائمة العراقية اسامة النجيفي 

وبرر ذلك يف تصريح . يف العراق  السنة

الذي  باطاالحصحايف نتيجة ملا وصفه ب

هناك "وبني النجيفي أن .يشعر السنة به 

احباطا سنيا يف العراق واذا مل يعاجل سريعا 

  .فقد يفكر السنة باالنفصال

يذكر أن النجيفي غادر العراق إىل واشنطن 

فيما على راس وفد يضم عدد من النواب، 

حتفظت جلنة العالقات اخلارجية على هذه 

  .سبقالزيارة الا متت دون اي علم م

من ) : احلل نيوز(طالل الزوبعي لـ

خيطط لألقاليم يرتكب خطأ يهدد 

  مستقبل العراق

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

ديد خال وحنن االن نعمل على بناء عراق ج

  . من االزمات والعنف والتفرقة 

امساء مشبوهة تعمل هناك : واضاف الزوبعي 

لكنها لن تنال ذلك الن  على تقسيم العراق

الشعب العراقي شعب حقيقي وموحد واكرب 

من كل هذه االزمات اليت ستمر مرور الكرام 

ويتجاوزها العراق الن الشعب اليوم اصبح 

كشفتهم    ينمدركاً الفعال املغرضني الذ

  مشس احلقيقة اليت طاملا نورت العراق

آراءالكتل السياسية حول تصرحيات 

رئيس جملس النواب بشأن انفصال سنة 

العراق 

تباينت اراء الكتل السياسية، امس : االحتاد

تصرحيات رئيس جملس االربعاء، حول 

النواب لقناة احلرة، بشان إقامة اقليم سين يف 

اىل الواليات املتحدة  العراق اثاء زيارته

، وقال النجيفي رداً على سؤال عن االمريكية
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تقييمه ألوضاع السنة حالياً يف العراق إن 

االنطباع الذي لدي من خالل الزيارات ”

 يشعرون باإلحباط الشديدواللقاءات إم 

وبأم مواطنون درجة ثانية وغري مشاركني 

أمر خطري جيب أن وهذا .حقيقة يف السلطة

قبل أن تتطور األمور  عاجل حبكمة وبسرعةي

أو  التفكري بنوع من االنفصالإىل 

واضاف على . اإلجراءات اليت تضمن احلقوق

 تكون عادلةبغداد أن تنتبه إىل أا جيب أن 

ولدى استيضاحه ما إذا كان . “مع اجلميع

يقصد فعالً أن عدم معاجلة املسألة سيؤدي 

ال أجاب تفكري السنة خبيار االنفصإىل 

  . نعم”

مشروع األقاليم يدور بقوة يف املناطق 

وهذه خطوة ميكن أن تعطي نوعاً من  السنية

االستقاللية للكيانات، وخنشى إذا مل تتم 

إدارة األمور مبستوى عال من املسؤولية أن 

وعن أسباب ما يصفه . “يتفكك البلد الحقاً

وهم مشاركون يف “ اإلحباط السني“بـ

هناك خرقاً كبرياً يف التوازن ”احلكم قال إنّ

الفتاً إىل ، “نتيجة سياسات طائفية ومذهبية

“ تأخذ أقلّ من حقّها”أن حمافظة املوصل 

  . قياساً باحملافظات األخرى

من جهته، قال املتحدث باسم االئتالف 

، إن )آكانيوز(لـ  مؤيد طيبالكردستاين 

يؤيدون تشكيل الكرد كانوا ومازالوا ”

خرى، ولكن املوقف كان يقابل اال االقاليم

باالنتقاد من بعض االطراف ومنهم القائمة 

االقاليم هي حماولة العراقية على اعتبار ان 

اعضاء ”واوضح طيب أن . “لتقسم العراق

قائمته سيعقدون اجتماعا ملناقشة الكثري من 

امللفات من بينها تصرحيات رئيس جملس 

الفتا ، “النواب اسامة النجيفي بشأن االقاليم

تصرحيات النجيفي هي مواقف ”اىل أن 

واضاف . “جديدة مل تكن معروفة سابقا

الكرد سيطلبون تفاصيل اكثر عن ”طيب أن 

بعض ”، منوها اىل أن “تصريح النجيفي

التصرحيات تصدر من املسؤولني ويف اليوم 

، لذلك حنن لن نتسرع يف يتم نفيهاالثاين 

ن احلكم وسنستوضح اكثر ونطلع على ما كا

  . “يقصده النجيفي يف تصرحيه

كما، اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية 

خالد والنائب عن التحالف الكردستاين 

حق دستوري أن تشكيل األقاليم هو  شواين

يف مجيع احملافظات، مؤكدا على  للمواطنني

أنه حق واضح للشعب العراقي وحسب 

واضاف شواين يف . قانون واجراءات تشكيل

ي ان تشكيل أي اقليم يف حديث صحف

العراق يتم املوافقة عليه من حمافظة أوأكثر، 

هي مسالة قانونية ودستورية، مشرياً اىل أن 
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احملافطات هي حرة يف اختيار النظام الذي يتم 

. وفقه تنسيق عالقاا مع احلكومة االحتادية

واوضح شواين ان النظام الفيدرايل هو النظام 

مي احلقوق القانونية األفضل للعراق، النه حي

والدستورية جلميع األطراف وهو ضمان 

  .حلقوق املواطنة

اىل ذلك، قال النائب عن التحالف الوطين 

، االربعاء، حسني االسدييف جملس النواب 

إيضاح إن حتالفه سيطلب من اسامة النجيفي 

، ماصرح به خبصوص ميش السنة يف العراق

نواب منوها اىل ان تصرحيات رئيس جملس ال

واوضح األسدي . تصعيدا طائفياتعترب 

التحالف الوطين ”بان ) اصوات العراق(لـ

سيعرض التصرحيات اليت أدىل ا رئيس جملس 

النواب خبصوص ميش الطائفة السنية،خالل 

تعترب جلسات جملس النواب املقبلة، ألا 

يف اللهجة  تصعيداً طائفياً غري مسبوق

تحالف الوطين ، مشريا اىل ان ال“السياسية

سيطالب من النجيفي بايضاح ماصرح به 

خبصوص ميش السنة، ألن هذا يعترب 

ميكن ان تعود بنا اىل تصعيداً طائفيا 

. “،وتصعد من عمليات العنف املضاداخللف

تصرحيات النجيفي اثارت ”واضاف ان 

، جدالً كبرياً بانتهاجها لغة التهديد باالنفصال

ومن  انبنا،غري مقبول من جوهذا االمر 

جانب الدستور العراقي،الذي مل يشر اىل 

  . “قضية االنفصال

كما، أكد النائب عن دولة القانون علي 

نائبا من كتل خمتلفة  ٥٢الشاله، األربعاء، أن 

قدموا طلبا للربملان ملساءلة النجيفي حول 

وقال الشاله    .تصرحياته بشأن انفصال السنة

عددا ”، إن “السومرية نيوز“يف حديث لـ

شعروا كبريا من أعضاء جملس النواب 

من تصرحيات رئيس الربملان أسامة  بالصدمة

النجيفي األخرية، خصوصا وأنه استخدم 

وأكد . “كلمة االنفصال وهي حمرمة دستوريا

نائبا من كتل خمتلفة مجعوا  ٥٢”الشاله أن 

توقيعات وقدموا طلبا لرئاسة الربملان ملساءلة 

قصي رئيس جلسة ”، مبينا أن “النجيفي

أرجأ امس االربعاء النظر يف الطلب  السهيل

. “اخلميس   حىت حضور رئيس الربملان اليوم

تصريح النجيفي ”وأشار الشاله إىل أن 

مسيء له حىت بالعرف الشخصي، وال نعتقد 

، داعيا إياه إىل “أنه سيصر على هذا الكالم

  .“تقدمي توضيح عن هذه التصرحيات”

طقة الرمسية باسم كتلة من جهتها شددت النا

، االربعاء، أن ميسون الدملوجيالعراقية 

ضد أية حماولة لتمزيق كتلتها تقف حبزم 

على أسس طائفية بغيضة حبسب بيان  العراق

ميش ”وقالت الدملوجي يف البيان إن  .هلا 
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املواطنني ال يقتصر على حمافظة دون سواها، 

وان سوء اخلدمات والبطالة والفقر تطال 

جلميع بال متييز، وان املستفيدين الوحيدين ا

من ثروات العراق وخرياته هم حفنة ال متثل 

وحول ما تناقلته وسائل . “مذهباً أو طائفة

تصرحيات مت االعالم يف اآلونة األخرية من 

حتويرها بشكل غري دقيق إلقامة أقاليم يف 

، وفقا للبيان، بعض احملافظات الغربية

اوالت تقسيم حم”أوضحت الدملوجي أن 

العراق ليست جبديدة، وان الشعب العراقي 

وأضافت ان . “تصدى هلا دوماً بشجاعة

 أهايل البصرة قدموا مثالً يف الوطنية”

والغرية على وحدة العراق حينما رفضوا مثل 

أبناء ”، مشددة ان “هذه احملاوالت البائسة

العراق يف احملافظات األخرى ليسوا بأقل 

العراق ووحدته من أبناء حرصاً على سالمة 

وان اجلميع يدرك حجم البصرة النجباء، 

، املؤامرات اليت حتاك على بلدنا العزيز

. “واملستفيد من إضعاف العراق ومتزيقه

حتقيق الشراكة الوطنية ”وتابعت أن 

واملصاحلة احلقيقية وااللتزام باملشروع الوطين 

الذي متثله العراقية وتتمسك مببادئه هو 

السليم للنهوض بواقع االنسان العراقي السبيل 

يف كل احملافظات بعيداً عن االنتماءات 

املذهبية أو العرقية، وهو الضمان األكيد 

  .“لوحدة العراق وتقدمه وازدهاره

كما، أعلن النائب عن جتمع عراقيون 

عبد الرمحن املنضوي يف ائتالف العراقية 

انسحابه من التجمع، األربعاء، عن اللويزي

احتجاجاً على تصرحيات رئيس جملس النواب 

أسامة النجيفي الذي طالب بإنشاء إقليم لسنة 

العراق، معترباً إياهم مواطنني من الدرجة 

وقال اللويزي خالل مؤمتر صحفي إن . الثانية

وعدنا جتمع عراقيون برئاسة النجيفي ”

، متسائالً “مث نقضت هذه الوعود مبناصب

شني ومواطنني كيف يكون أهل السنة مهم”

من الدرجة الثانية، ولديهم نائب لرئيس 

الوزراء لشؤون اخلدمات ورئيس جملس 

النواب ومثاين وزارات يف احلكومة 

أعلن استقاليل ”وأضاف اللويزي .“احلالية

من هذا التجمع وسأكون نائباً مستقالً حتت 

  . “ضمن ائتالف العراقية

عن القائمة  سلمان املوسويوقال النائب 

اعضاء كتلة ”أن ) آكانيوز(راقية، لـ الع

النجيفي واعضاء يف القائمة العراقية أتصلوا 

أستغرام من بدولة القانون وأكدوا 

، مبينا أن “رئيس جملس النواب تصرحيات

االقاليم هو نظام الدارة الدولة، وتشكيلها ”

اليتم اال عن طريق الدستور والقانون وليس 
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. قوله حبسب“عن طريق االسس الطائفية

كما، ذكر ائتالف الكتل الكردستانية،أنه 

سيعقد اجتماعا ملناقشة تصرحيات رئيس ”

جملس النواب اسامة النجيفي بشأن أمكانية 

، مبينا أن “تشكيل اقليم سين يف العراق

  . “تشكيل االقاليم حق دستوري”

الكتلة العراقية من جانبها، اعربت 

 ،عن خماوفها من تداعيات تصرحياتالبيضاء

رئيس جملس النواب اليت اطلقها يف واشنطن 

واليت محلت حتذيراً من ان ميش املكون 

جاء . السين سيدفعه اىل طلب انشاء اقليم

وقالت الكتلة يف البيان ”ذلك يف بيان للكتلة 

أثارت تصرحيات رئيس جملس النواب اسامة 

النجيفي مجلة تساؤالت على الصعيدين احمللي 

ت إقامة إقليم للعرب والعريب حول احتماال

السنة بسبب ما وصفه بشعورهم بالتهميش 

وتود الكتلة العراقية البيضاء ان تلفت “.”

االنتباه اىل ان زيارة النجيفي اىل واشنطن 

متت بصفته الرمسية رئيسا لس النواب 

العراقي باعتبار الس هو املؤسسة اليت جيتمع 

ة حتت قبتها ممثلو العراق يف انتخابات حر

ونزيهة، لكن دعوته اىل إقامة إقليم هي دعوة 

اىل جتزئة الس وإعطائه صفة اجلزء وليس 

ان ”مشرياً . “ صفة رئيس ملمثلي العراق

السيد النجيفي يتمتع بدور كبري باعتباره 

رئيسا للسلطة التشريعية ، ولعلنا النغفل ان 

مكونا وطنيا قد يتعرض إلشكاالت مع 

ذلك اليقوم مربرا السلطة املركزية، لكن 

لتجزئة الوطن املوحد وإمنا جيب معاجلة اخللل 

وفقا للصياغات الربملانية وأعراف النظام 

الربملاين،وقد ال تطمح هذه األعراف الربملانية 

بأن تتحول مسؤوليات رئيس السلطة 

التشريعية واهتماماته من صعيدها الوطين اىل 

ن ا” وزاد البيان . ”مستويات إقليمية ضيقة 

تصرحيات رئيس السلطة التشريعية أضعفت 

مهمة الوفد وأضعفت املوقف العراقي أمام 

الرأي العام العاملي عندما أعطت األمهية 

االوىل للنزاعات الطائفية والعرقية بدال من 

تقدمي صورة إلرادة وطنية موحدة ميثلها 

  .جملس النواب العراقي ورئيسه الزائر 

بانفصال  تصرحيات النجيفي: عالوي 

السنة ضربة يل وانقالب ضدي واعالن 

     موت للقائمة العراقية

اسامة تسببت تصرحيات  :بغداد/ البينة

االخرية من الواليات املتحدة  النجيفي

االمريكية واليت هدد من خالهلا بانفصال 

السنة حبرج كبري خصوصا للقيادات الشريكة 

مقربون من اياد . معه يف قيادة القائمة 

صدمته من توقيت ي نقلوا عنه عالو
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اليت فجرها النجيفي بقوة  التصرحيات

فيما . واغاضه عدم التنسيق معه قبل اطالقها 

 حسن العلويوصفها القيادي يف القائمة 

باا متلى عليهم من عمان بالتنسيق مع 

الرياض واعترب عالوي التصريح بانه مبثابة 

 .ضربة قاصمة له ولزعامته الصورية للقائمة 

عالوي وكما وصفه بعض املطلعون على 

ردود فعله جتاه هذا التطور يف حالة من 

االحباط والصدمة املتراكمة انه يرفض حىت 

اشعار بعيد مواجهة االعالم او أي اجتماع 

سياسي وسبب هذا التذمر يعود اىل ما حل 

به بعد الكشف عن ارتباطات احد قيادي 

بابشع " فراس اجلبوري "       حركة الوفاق 

اجلرائم االنسانية وايضا شعوره بانه استخدم 

يف املرحلة املاضية لالحياء بوطنية القائمة يف 

وقت كانت القائمة حتتاج اىل تسويق شعار 

الوطنية لتميز نفسها عن االخرين تتهمهم 

،بالالوطنية تارة وبالطائفية يف كل االحيان

وجاء تصريح النجيفي الطائفي البحت 

لالخرين بتثبيت مة الطائفية  ليفسح اال

وبسبق االصرار  على القائمة العراقية

واالعتراف وهو ما احرج زعيم القائمة الذي 

طاملا ردد ان قائمته وطنية وترفض ان توصف 

باا سنية بل شن اعالم القائمة هجوما شرسا 

على قيادات دولة القانون الم شخصوها 

ا قائمة متثل اثناء االنتخابات وبعد النتائج با

السنة وان استخدام بعض قادا من طوائف 

.. اخرى لالحياء بوطنيتها كشعار ال اكثر 

متذمر جدا مقربون من عالوي نقلوا عنه انه 

والذي  من هذا االعتراف بالتخندق الطائفي

اقر به النجيفي عالنية وامام االعالم وهو احد 

كبار قادة القائمة العراقية واعتربه ضربة 

ددت له شخصيا من قبل اطراف يف القائمة س

وقال ، اعالن موت القائمة ائياذاا واا 

ورطنا بورطة عالوي ملقربني منه ان النجيفي 

واعلن  كبرية وعليكم معاجلتها باي صورة

ملقربني منه رفضه للتصريح بل وامتعاضه 

الشديد منه وانه قلق من تداعياته بل اعتربه 

حماولة لسلب زعامة عالوي جتاوز عليه و

القائمة منه وتسويقها يف املرحلة القادمة باا 

قائمة السنة وجيب ان يكون زعمائها من 

اعالن طرده من القائمة السنة وهو مايعين 

النه ان تقبل وساند هذه  وزعامتها

التصرحيات سيعلن افالسه من الشعارات 

الوطنية الغري طائفية اليت رفعها قبل واثناء 

بات امام العراقيني واالعالم ويف كل االنتخا

  .لقائاته الصحفية
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ال : يف اول رد فعل له النجيفي ل اين

احد يستطيع اسقاطي والشعور 

باالحباط هو من دعاين لتصرحيايت 

  االخرية

يونيو /حزيران ٢٩، األربعاء] اين-بغداد[

٢٠١١

برر رئيس جملس النواب اسامة النجيفي 

نتيجة الشعور بانه ديداته بانفصال السنة 

مشريا اىل انه يتكلم باسم السنة  باالحباط

والشيعة واالكراد بصفته رئيسا لس 

  .النواب

وقال يف اول حديث له لوكالة كل 

بعد االنتقادات اليت وجهت ] اين[العراق

انا "لتصرحياته ودياداته بانفصال السنة 

رئيس لس النواب واستطيع ان احتدث 

لشيعة واالكراد وهذه مسؤليتنا باسم السنة وا

ونبهت ملا تتعرض له املناطق السنية اليت تشعر 

باالحباط مشريا اىل ان حمافظات الكوت 

والبصرة قدمت طلبا رمسيا القامة اقليم نتيجة 

واضاف انه التوجد ".شعورها باالحباط ايضا

يف املوضوع خمالفة دستورية مبينا انه ليس 

ر دعمه للشراكة داعما القامة االقاليم بقد

وبني ان هناك .وحل االشكاليات العالقة

جتاوزا على حقوق عددا من املناطق ومديات 

حقوق ابناء السنة يف عالية من التجاوز على 

من حيث االعتقال العشوائي املناطق الغربية

وعدم تعيني ابناء هذه املناطق يف االجهزة 

  .االمنية

ن له واشار اىل ان هناك ضغطا شعبيا يتعرضو

من ابناء مناطقهم االنتخابية نتيجة وجود 

ميش كبري من قبل املركز لتلك املناطق 

وكذلك ميش وجتاوز على صالحيات 

مبينا انه كان من بني الذين "احلكومات احمللية 

يتبعون اسلوب التهدئة جلماهريهم الخذ 

وفيما لو كان هناك .االمور مدياا الطبيعية

ولة السقاطه قال استهداف شخصي له وحما

ال احد يستطيع اسقاطي او اسقاط "النجيفي 

واشار اىل ان القائمة ".اي شخص اخر

العراقية ستصدر بيانا ذا الشان باالضافة اىل 

انه سيعقد مؤمترا صحفيا يوم غد حول هذا 

  .االمر

وكان رئيس جملس النواب القيادي يف القائمة 

 قد هدد بانفصالالعراقية أسامة النجيفي 

السنة يف العراق مربراً ذلك نتيجة ملا وصفه 

وبني .باإلحباط الذي يشعر السنة به 

هناك إحباطاً سنياً يف العراق "النجيفي أنّ 

وإذا مل يعاجل سريعاً فقد يفكر السنة 

  ".باالنفصال
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النجيفي غادر العراق إىل واشنطن "يذكر أنّ 

على رأس وفد يضم عدداً من النواب، فيما 

نة العالقات اخلارجية على هذه حتفظت جل

  ".الزيارة ألنها متّت دون أي علم مسبق

تصريح النجيفي ليس : الس األعلى

مألوفاً من العراقية والسنة حصلوا على 

استحقاقام

حزيران  ٣٠اخلميس  -بغداد/ السومرية نيوز

٢٠١١     

اعترب عضو يف الس اإلسالمي األعلى، 

لربملان أسامة اخلميس، تصرحيات رئيس ا

ألا  "خطرة"النجيفي حول انفصال السنة 

، معرباً عن أسفه لسماع حتمل نفساً طائفياً

تصرحيات دد استقالل العراق، وفيما أكد 

مل يكن مألوفاً ال من النجيفي وال أن األمر 

لفت إىل أن السنة ، من القائمة العراقية

.أخذوا استحقاقام وأكثر

يف حديث  عطواينمجعة الوقال النائب 

من املؤسف أن "، إنه "السومرية نيوز"لـ

نسمع تصرحياً من رئيس جملس النواب أسامة 

حول انفصال السنة الذي يهدد النجيفي 

قال النجيفي "، الفتاً إىل أن "استقالل العراق

من اليوم األول من تسلمه رئاسة جملس 

النواب أنه سيتعامل كرئيس برملان وليس 

، وال ية أو من املكون السينكعضو يف العراق

نعرف ما حصل حىت يطالب بانفصال السنة، 

وأضاف ."وهذا النفس الطائفي أمر خطر

لكان  طالب النجيفي بالفدراليةلو "العطواين 

السنة "، مؤكداً أن "أفضل ألا أمر دستوري

."أخذوا استحقاقام وأكثر منها

هل املوازين انقلبت فعندما "وتساءل العطواين 

دأنا كائتالف عراقي موحد وطالبنا بإقامة ب

إقليم للوسط وللجنوب انتقدت القائمة 

العراقية الفكرة، وادعت بأا تقسيم طائفي 

القائمة العراقية ومنذ "مؤكداً أن  ،"للعراق

اليوم األول من حصوهلا على االمتيازات 

محلت شعار خذ وطالب، إال أن تصرحيات 

تكن مألوفة  النجيفي حول انفصال السنة مل

منه وال من قائمته السيما أن العراق 

."ظرفاً أمنياً استثنائياًيعيش

وكان رئيس جملس النواب العراقي أسامة 

النجيفي الذي يعترب أحد أبرز قيادات القائمة 

العراقية قال لفضائية احلرة خالل زيارته إىل 

حزيران  ٢٠الواليات املتحدة اليت بدأها يف 

يف العراق، " إحباطاً سنياً"إن هناكاحلايل، 

وإذا مل يعاجل سريعاً فقد يفكر السنة 

.باالنفصال

يف نينوى، أمس  جتمع عراقيون الوطينونفى 

األربعاء، ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
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بشأن تلويح رئيس جملس النواب العراقي 

، وأكد أن أسامة "انفصال السنة"بإمكانية 

العراق  النجيفي كان وما يزال مع وحدة

من " خشيته"أرضاً وشعباً، وأنه حتدث عن 

أن يطالب أهايل احملافظات بقيام أقاليم فيها 

حسب ما يقره الدستور وليس على أساس 

  .الطائفية

عزت وكان النائب عن ائتالف دولة القانون 

اعترب، أمس األربعاء، أن تصرحيات  الشابندر

رئيس الربملان العراقي حول انفصال السنة 

يف خانة األطراف اليت تسعى إىل تقسيم  تضعه

وختلع عنه شرعية رئاسته، يف حني العراق

ربط بني تصرحياته ومشروع نائب الرئيس 

.األمريكي جو بايدن الداعي لتقسيم العراق

ردود وأثارت تصرحيات النجيفي العديد من 

، فقد أكد النائب عن دولة الفعل الساخطة

 ٥٢عاء، أن ، أمس األربعلي الشالهالقانون 

نائباً من كتل خمتلفة قدموا طلباً إىل الربملان 

ملساءلة رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

بشأن تصرحياته حول انفصال السنة، فيما 

عبد الرمحن أعلن النائب عن جتمع عراقيون 

الذي يرأسه النجيفي عن انسحابه،  الويزي

.عازياً السبب إىل تصرحياته األخرية

القيادي يف التحالف الكردستاين فيما اعترب 

، أول أمس الثالثاء، أن حممود عثمان

تصرحيات رئيس الربملان العراقي أسامة 

، "بانفصال السنة"النجيفي اليت لوح فيها 

بني السياسيني  دليل على عمق اخلالفات

السنة والشيعة العرب، مؤكدا يف الوقت 

نفسه أن صراعات العراقية ودولة القانون 

وسياسية، فيما دعا الكتل إىل حبث طائفية 

موضوع تلك الصراعات وإمكانية إقامة 

  .األقاليم على أساس جغرايف وفقا للدستور

األمني العام حلركة العدل كما قال 

املنضوية ضمن  واإلصالح العراقي يف نينوى

من حزيران اجلاري،  ٢٧ائتالف العراقية، يف 

إن وجود حاكم غري مقبول من شركائه ال 

تدعي تقسيم العراق بل يستدعي البحث يس

عن شركاء جدد للعملية السياسية، معترباً أن 

.تصرحيات النجيفي خمالفة للدستور العراقي

ودعا عضو جملس حمافظة نينوى عن احلزب 

، أول حيىي عبد حمجوباإلسالمي العراقي 

أمس الثالثاء، رئيس جملس النواب أسامة 

اليت لوح  هالتراجع عن تصرحياتالنجيفي اىل 

، مؤكداً أن "انفصال السنة"فيها بإمكان 

القبول بتقسيم العراق يعد وصمة عار حبق 

أن التقسيم خمطط من يقبل به، فيما أشار اىل 

.إسرائيلي جيب التصدي له

يذكر أن القائمة العراقية أعلنت يف وقت 

تقف حبزم ضد أي حماولة لتمزيق سابق أا 
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ة إىل أن ما على أسس طائفية، مشري العراق

تناقلته وسائل اإلعالم مؤخراً من تصرحيات 

حول إقامة أقاليم يف بعض احملافظات الغربية 

.مت حتويرها بشكل غري دقيق

مقرب من املالكي يهدد باستبدال 

النجيفي بشخصية أحرص منه على 

الوحدة الوطنية

حزيران  ٣٠بغداد اخلميس / السومرية نيوز

٢٠١١   

علي ئتالف دولة القانون هدد القيادي يف ا

باستبدال رئيس جملس ، اخلميس، الشاله

النواب أسامة النجيفي بشخصية أحرص منه 

على الوحدة الوطنية وتقود الس بعيدا عن 

الطائفيات والتهديد باالنفصال يف حال عدم 

، معتربا أن الكالم اعتذاره للشعب العراقي

الذي قيل يف الغرف املغلقة خالل زيارة 

جيفي إىل الواليات املتحدة طغى على الن

.لسانه يف العلن وأدخله يف ورطة كبرية

، "السومرية نيوز"وقال الشاله يف حديث لـ

رئيس جملس النواب العراقي أسامة "إن 

يعد جرمية حبق الوحدة النجيفي قال كالما 

االعتذار للشعب إىل "، داعيا إياه "الوطنية

مل "بينا إن ، م"عن تصرحياته األخرية العراقي

يكن االعتذار كافيا ومرضيا فأن من بني 

أعضاء الس من هو أحرص على الوحدة 

الوطنية من النجيفي وبوسعه أن يقود هذا 

الس بعيدا عن الطائفيات والتهديد 

وأضاف الشاله، الذي يعد احد ."باالنفصال

يف "املقربني لرئيس الوزراء نوري املالكي، أنه 

س الربملان فسوف نكون حال مل يعتذر رئي

."مضطرين إىل الطلب منه أكثر من االستقالة

وكان رئيس جملس النواب العراقي أسامة 

النجيفي، قال لفضائية احلرة خالل زيارته إىل 

حزيران  ٢٠الواليات املتحدة اليت بدأها يف 

، يف العراق" إحباطاً سنياً"هناك احلايل، إن 

لسنة وإذا مل يعاجل سريعاً فقد يفكر ا

.باالنفصال

حتدث عن إقليم النجيفي "وأوضح الشاله أن 

سين ومل يتحدث عن إقليم جغرايف وفقا 

للدستور، والطائفية ذا العرف جرمية حبق 

هل يريد "، متسائال "الوحدة الوطنية العراقية

النجيفي إنشاء مشكلة دينية يف نينوى 

ومناطق جديدة خمتلف عليها يف حال إنشاء 

واعترب القيادي يف ."افظة نينوىإقليم يف حم

عثرة لسان "ائتالف دولة القانون أن 

الذي قيل يف الغرف  النجيفي سبقته والكالم

املغلقة طغى على لسانه يف العلن وأدخله يف 

، مشددا على ضرورة أن "ورطة كبرية

يتحلى النجيفي بالشجاعة ليعتذر "
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رئيس جملس "وأوضح الشاله أن ."عنها

أخذته العزة باإلمث خالل قي النواب العرا

، مبينا "مؤمتره الصحفي الذي عقده اليوم

النجيفي وبدال من أن يعتذر صار "أن 

يتحدث عن طلبات أخرى مقدمة لتشكيل 

."األقاليم

الذين تقدموا بطلبات "ولفت الشاله إىل أن 

لتشكيل أقاليم هم ليسوا رؤساء جملس نواب 

رج ومل يهددوا باالنفصال ومل يذهبوا خا

األطر الرمسية للحديث عن أقاليم ومكام 

النجيفي حتدث "، معتربا أن "كان يف العراق

يف الزمان واملكان اخلطأ ويف اللغة واملوضوع 

   ."اخلطأ

وكان رئيس جملس النواب العراقي أسامة 

النجيفي، كشف خالل مؤمتر صحايف عقده، 

اليوم، يف مبىن الربملان، اخلميس، عن وجود 

مقدمة من جملسي حمافظيت البصرة طلبات 

، وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت

دعا وفيما أكد أن هذه الطلبات دستورية، 

من يرفض فكرة األقاليم إىل تعديل الدستور 

.وعدم القفز عليه

عدد املطالبني مبسائلة "وأشار الشاله إىل أن 

، الفتا إىل "نائب٧٥بلغ أكثر من النجيفي 

لس كانوا بانتظار النجيفي قبل أعضاء ا"أن 

أن تشرع جلسة النواب بالبدء مبسائلة 

مفوضية االنتخابات، لكنه تأخر جتنبا 

وشدد الشاله على ضرورة أن ."للموضوع

جييب النجيفي على أسئلة النواب عن طبيعة "

، "زيارته إىل الواليات املتحدة وما دار فيها

يفي اخلطري يف األمر أن النج"مشريا إىل أن 

فماذا عن حتدث بالعلن وهدد باالنفصال، 

   ."حديثه بالغرف املغلقة

واعترب القيادي يف ائتالف دولة القانون أن 

تصرحيات النجيفي لديها صدى سيء جدا "

يف الشارع العراقي وهو قد حتول من بني 

زعماء وطنيني عراقيني لديهم حضور إجيايب 

 وهو أمر يؤسف له إىل ممثل لطائفةكفوء 

وعليه أن يعتذر على األقل مث لريى النواب 

رأيهم يف إمكانية استمراره رئيسا لس 

عرف االعتذار غري "، مشريا إىل أن "النواب

."موجود لدينا يف العملية السياسية العراقية

النواب يريدون أن يكون "وأكد الشاله أن 

النجيفي واضحا أمام الشعب العراقي أن ال 

حدة الوطنية حىت وإن أحد يستطيع مس الو

، "كان رئيس اجلمهورية أو الوزراء أو الربملان

الذي قاله النجيفي تعترب عثرة "مضيفا أن 

كبرية ونريد أن نسمع تربيرا حقيقيا ال أن 

عضو جملس ١٦يرمي الكرة يف ملعب 

  ."حمافظة قدموا طلبا لتأسيس إقليم
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، أمس جتمع عراقيون الوطين يف نينوىونفى 

ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم االربعاء، 

بشأن تلويح رئيس جملس النواب العراقي 

، وأكد أن أسامة "انفصال السنة"بإمكانية 

النجيفي كان وما يزال مع وحدة العراق 

من  "خشيته"أرضاً وشعباً، وأنه حتدث عن 

أن يطالب أهايل احملافظات بقيام أقاليم فيها 

حسب ما يقره الدستور وليس على أساس 

.لطائفيةا

عزت وكان النائب عن ائتالف دولة القانون 

اعترب، أمس األربعاء، أن تصرحيات  الشابندر

رئيس الربملان العراقي حول انفصال السنة 

تضعه يف خانة األطراف اليت تسعى إىل تقسيم 

وختلع عنه شرعية رئاسته، يف حني  العراق

ربط بني تصرحياته ومشروع نائب الرئيس 

.األمريكي جو بايدن الداعي لتقسيم العراق

وأثارت تصرحيات النجيفي العديد من ردود 

الفعل الساخطة، فقد أكد النائب عن دولة 

 ٥٢، أمس االربعاء، أن علي الشالهالقانون 

إىل الربملان  نائباً من كتل خمتلفة قدموا طلباً

ملساءلة رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

بشأن تصرحياته حول انفصال السنة، فيما 

عبد الرمحن أعلن النائب عن جتمع عراقيون 

الذي يرأسه النجيفي عن انسحابه،  الويزي

.عازياً السبب إىل تصرحياته األخرية

املرجع الديين الشيعي حسني كما ام 

جهات سياسية قال ء، ، أمس االربعااملؤيد

بالتحرك " حتسب نفسها زوراً على السنة"إا 

لتقسيم العراق، معترباً أا تطلق تصرحياا من 

أجواء لقاءات معلنة وغري معلنة مع الدوائر 

وفيما أكد أن السنة وقفوا منذ  األمريكية،

البداية ضد مشروع التقسيم، أشار إىل أن 

ف الدستور العراقي الذي صيغ بإشرا

الواليات املتحدة احتوى على عناصر متزيق 

  .اتمع حتت غطاء فدرالية األقاليم

واعترب القيادي يف التحالف الكردستاين 

، أول أمس الثالثاء، أن حممود عثمان

تصرحيات رئيس الربملان العراقي أسامة 

، "بانفصال السنة"النجيفي اليت لوح فيها 

 بني السياسيني دليل على عمق اخلالفات

السنة والشيعة العرب، مؤكدا يف الوقت 

نفسه أن صراعات العراقية ودولة القانون 

طائفية وسياسية، فيما دعا الكتل إىل حبث 

موضوع تلك الصراعات وإمكانية إقامة 

.األقاليم على أساس جغرايف وفقا للدستور

األمني العام حلركة العدل كما قال 

ضمن املنضوية  واإلصالح العراقي يف نينوى

من حزيران اجلاري،  ٢٧ائتالف العراقية، يف 

إن وجود حاكم غري مقبول من شركائه ال 

يستدعي تقسيم العراق بل يستدعي البحث 
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عن شركاء جدد للعملية السياسية، معترباً أن 

.تصرحيات النجيفي خمالفة للدستور العراقي

ودعا عضو جملس حمافظة نينوى عن احلزب 

، أول عبد حمجوب حيىياإلسالمي العراقي 

أمس الثالثاء، رئيس جملس النواب أسامة 

النجيفي اىل التراجع عن تصرحياته اليت لوح 

، مؤكداً أن "انفصال السنة"فيها بإمكان 

القبول بتقسيم العراق يعد وصمة عار حبق 

أن التقسيم خمطط من يقبل به، فيما اشار اىل 

.اسرائيلي جيب التصدي له

اقية أعلنت يف وقت يذكر أن القائمة العر

تقف حبزم ضد أي حماولة لتمزيق سابق أا 

على أسس طائفية، مشرية إىل أن ما  العراق

تناقلته وسائل اإلعالم مؤخراً من تصرحيات 

حول إقامة أقاليم يف بعض احملافظات الغربية 

 .مت حتويرها بشكل غري دقيق

ال جيوز ): واخ(مقرب من املالكي لـ

ن انفصال وكان للنجيفي ان يتحدث ع

بوسعه ان يبقى بني امساء الزعماء 

الوطنيني

واخ ـ وسـام املـال

 علي شالهاكد النائب عن التحالف الوطين 

ان النجيفي ال جيوز له ان يتحدث عن 

انفصال وكان بوسعه ان يضل بني امساء 

الزعماء اللذين ينظر اليهم على ام زعماء 

ن ان من الصعب ان تكوعلى " مشريا.وطن 

زعيم وطن ولكن من السهل ان تكون زعيم 

.طائفة 

وبني شاله يف تصريح خص به مراسل وكالة 

ان احلديث عن  :)واخ(خرب لالنباء 

كونتانات طائفية يف العراق امر مضر 

وحنن نسعى على ان يكون بالوحدة الوطنية 

الدستور مطبق وفق الية صحيحة غري مضرة 

في ان النجي" موضحا.بالوحدة الوطنية 

وهو  كلمة االنفصال والتهميشاستخدم 

كالم حباجة اىل اعادة نظر كبرية الن ال ميكن 

.بقبول مبنطق االنفصال 

واشار شاله على ان القول بالتهميش اذا كان 

مقارنة بزمن الدكتاتورية وهذه حماكات 

. طائفية والشعب العراقي يف غىن عنها 

ليس هناك قطيعة بني الشعب العراقي " مؤكدا

لتكون هناك اقاليم طائفية ونعتقد اننا جتاوزنا 

هذه املرحلة وبعض السياسيني هي اليت تعيدنا 

اىل هذه املرحلة ال نريد ان يكون العراق 

الدميقراطي مبين على اجلانب الطائفي ما 

" مضيفاالفرق بني احلكومات احمللية واالقاليم

ان احملافظات تتمتع بكامل الصالحية مشابه 

ع به أي اقليم ونشعر ان هذا املوضوع ملا يتمت

  .البد ان يأخذ بنظر االعتبار
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عضو يف جملس حمافظة ذي قار يدعو 

احملافظة" فدرالية" ل

  ٢٧/٦/٢٠١١-حيدر الشريفي/ ومع

كرمي طالب عضو جملس حمافظة ذي قار 

بتبين مشروع الفدرالية يف  يوسف اجلابري

تصريح يف    جنوب العراق معتربا 

ان وكالة انباء املستقبل اليوم ، ملراسل 

الفدرالية هي احلل األمثل لتطور احملافظة 

وحصوهلا على حقوقها كاملة من احلكومة 

 اودعا قيادات األحزاب لدعم هذ.املركزية

 مشروع إقليم اجلنوباملشروع وتبين 

والتخلص من سطوة ليتطور اجلنوب 

ووزاراا املعرقلة لالستثمار  احلكومة املركزية

،للنهوض ذه املنطقة احملرومة، وقال 

قراراتنا الزالت مهمشة وغري مفعلة الرتباط   "

مجيع دوائرنا بوزارات احلكومة املركزية 

وتأخذ أوامرها من تلك الوزارات ومهما 

" قررنا ال ينفذ إذ مل توافق تلك الوزارات

.حد قوله على 

نائب عن العراقية يدعو اىل اقامة اقليم 

املنطقة الغربية للحفاظ على ابناء السنة 

واستيفاء كامل حقوقهم 

يونيو /حزيران ٢٧، اإلثنني] أين-بغداد[

٢٠١١  

اقامة " اىل القائمة العراقيةدعا نائب عن

من اجل احملافظة على  اقليم املنطقة الغربية

 البناء الطائفة السنيةاجلنس البشري 

النائب محزة وقال ".واستيفاء كامل حقوقهم

] أين[يف تصريح لوكالة كل العراق داود

 يائسني وحمبطنياننا اصبحنا " اليوم االثنني 

مل ننا من اداء حكومة الشراكة الوطنية ال

وان مسامهة القائمة  نشعر مبشاركة حقيقية

ما " واضاف إن".العراقية فيها ضعيفة جدا

تقوم به احلكومة من ظلم وحيف وطائفية 

جيعلنا نسلك طريق وميش للقائمة العراقية

املطالبة باالنفصال واحملافظة على حقوق 

مكون اساسي وهم ابناء الطائفة السنية اليت 

هناك "وبني محزة إن".احلالية غيبتها احلكومة

تقف ورائه االطراف  مشروعا اقليميا كبريا

دولة القانون املشاركة باحلكومة وخاصة 

للسيطرة على مقدرات الدولة على حساب 

وام احلكومة العراقية ".املكون السين

بالوقوف وراء االحداث االمنية اليت وقعت "

يف حمافظات االنبار وصالح دين ودياىل 

باا ال متتلك "، معالال السبب "وصل وامل

  ".اخلربة يف مسك امللف االمين

واشتكى النائب عن القائمة العراقية من 

، " التوزيع غري العادل يف وزارة الدفاع"

ضابطا برتبة  ٨٩وجود "         مشرياً اىل 
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لواء ركن مخسة فقط من هؤالء ينتمون اىل 

القائمة  كما ام داود".ابناء الطائفة السنية

بالضعف الا مل تقم بواجبها يف "العراقية 

احملافظة على حقوق ابناء الطائفة السنية ومل 

تكن فاعلة يف حكومة الشراكة الوطنية وكان 

  ".دورها هامشيا

اسامة وكان رئيس جملس النواب 

اعلن خالل زيارته احلالية اىل  النجيفي

ان ابناء الطائفة السنية يف العراق امريكا 

شعرون باالحباط واذا استمر الوضع كما ي

هو عليه فام سيطالبون باالنفصال على حد 

  .قوله

مطالب من قبل  بني احلني واالخروتثار 

بعض ابناء املنطقة الغربية القامة اقليم للمنطقة 

السنية على غرار اقليم كردستان لكنها مل 

  ./ تصل اىل اعالن النجيفي يف امريكا

جملس النواب  مسؤول بابلي يطالب

تفعيل احلكم الالمركزي يف العراق

ذياب / بابل / وكالة انباء بغداد الدولية 

٢٠١١-٠٦-٢٧/خضري

بابل كاظم جميد طالب رئيس جملس حمافظة 

تفعيل احلكم جملس النواب  تومان

يف العراق جاء ذلك خالل  كزي احملليالالمر

املؤمتر الوطين لدعم الالمكزية واحلكم احمللي "

الذي اقامته االمم املتحدة "يف العراق

للفترة وحبضور عدد من يف اربيل) اإلسكو(

واضاف تومان ان . اعضاء جملس احملافظة 

هو خري دليل احلكم يف اقليم كوردستان 

آلن امام مبينا حنن ا. للحكم الالمركزي

خيارين إما الرجوع اىل احلكم املركزي الذي 

وصل بالعراق ادىن املستويات ابان حكم 

. النظام البائد او تفعيل احلكم الالمركزي 

مؤكدا على ضرورة تفعيله للنهوض بالواقع 

اخلدمي والتعليمي وباقي ااالت يف 

 .احلكومات احمللية حملافظات البالد

 الناصرية انطالق تظاهرة حاشدة يف

تطالب بالفيدرالية وإقالة مسؤولني 

بارزين يف احملافظة 

٣/٧/٢٠١١  

انطلقت صباح اليوم االحد تظاهرة حاشدة 

للمطالبة  هيئة ااهدين يف ذي قارنظمتها 

باقامة فيدرالية خاصة باحملافظة واقالة اعضاء 

.بارزين يف احلكومة احمللية يف احملافظة

تابع  االلكترونيةجريدة الناصرية مراسل 

اىل  ساحة احلبويبالتظاهرة اليت انطلقت من 

مبىن جملس احملافظة ومازالت مستمرة حىت 

اعداد هذا التقرير وقال ان املتظاهرين رفعوا 

شعارات عديدة ركزت يف معظمها على 
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و اقالة رئيس جملس  اقامة فيدرالية للمحافظة

احملافظة قصي العبادي وقائد الشرطة اللواء 

ركن صباح الفتالوي اضافة اىل عدد من ال

كما طالب املتظاهرون .اعضاء جملس احملافظة

بتوفري اخلدمات االساسية للمواطنني وامهها 

التيار الكهربائي واملاء وااري واحلصة 

التموينية

تقف وراء : النائب شاكر الدراجي

زيارة النجيفي وتصرحياته اجندات 

خارجية

التحالف الوطين  اكد عضو جملس النواب عن

ان جملس النواب سيطالب  شاكر الدراجي

رئيسه بتقدمي تقرير مفصل عن زيارته االخرية 

 الزيارةغري مقتنعة ذهوان الكتل السياسية 

على الرغم من اا جاءت تلبية لدعوة 

  .مسبقة

وكالة انباء (وقال الدراجي يف تصريح لـ

ان النجيفي اوضح ) واع / االعالم العراقي 

نا خالل زيارته بانه التقى وزيرة اخلارجية ل

االمريكي ونائب الرئيس االمريكي وعددا من 

اعضاء الكونغرس والنواب ، مؤكدا ان هذه 

الزيارة ملفتة للنظر واثارت الكثري من 

الشبهات حوهلا وخاصة اا اتت يف وقت هو 

صرح فيه ضد ابناء شعبه يف خلق فتنة 

مسؤولية مايصرح ، حممال اياه  طائفية بالبلد

به جتاه فصل املكونات عن بعضها على الرغم 

من انه اراد اصالح املوضوع خالل مؤمتره 

مشريآ اىل ان تصرحيه الذي عقده يف الربملان ، 

خيالف القسم الذي اداه جتاه بلده ووطنه بان 

وخاصة انه اشار  حيافظ على وحدة العراق

اىل كلمة االنفصال وهذا ليس له سوى 

فان  ،تقسيم البلد على اساس طائفيتفسري 

الفدرالية واالقاليم مل تكن ذا الشكل الذي 

طالب به ، موضحا ان االقاليم وتكوينها 

يكون ضمن ارادة الشعب وان احلق مع 

احملافظات ان تكون اقليما بعد االستفتاء 

الشعيب الذي يصل اىل ثلثني من االغلبية 

ما بعض فبهذه احلالة يتم تشكيل اقليم ، مته

االجندات واجلهات هي من تدفع 

  .حساب تقسيم العراقعلى   لهوختطط

ائب عن التحالف الوطين يؤيد فدرالية ن

الوسط واجلنوب ويرفض إقامة أقاليم 

قومية أو طائفية

متوز  ٠٢السبت  -بغداد/ السومرية نيوز

٢٠١١     

، السبت، التحالف الوطينأعرب نائب عن 

ة الوسط فدرالي"تأييده إلقامة عن 

، رافضاً يف الوقت ذاته إقامة أي "واجلنوب
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وقال ."قومية أو طائفية"إقليم على أسس 

السومرية "، يف حديث لـقاسم األعرجي

النظام الفدرايل وإقامة األقاليم هو "، إن "نيوز

، مشرياً إىل أن "االسلوب األجنع إلدارة البالد

وأضاف ."ذلك حق كفله الدستور العراقي"

وصل إىل قناعة مفادها أن  اجلميع"أن 

االسلوب األفضل إلدارة البالد هو إنشاء 

الدستور كفل حملافظات "، مبيناً أن "األقاليم

الوسط واجلنوب تكوين األقاليم إن رغبت 

."بذلك

رفض التحالف "وأعرب األعرجي، عن 

إقامة األقاليم على أسس قومية أو الوطين 

قد تتسبب يف فصل املناطق عن  طائفية

 إقليم الوسط واجلنوب"، معترباً أن "ضهابع

ال يضم شيعة حسب، إمنا العديد من أتباع 

."املذاهب أو القوميات األخرى

ويأيت تصريح النائب قاسم األعرجي هذا، يف 

الذي أثري على خلفية  خضم اجلدل الساخن

التصرحيات اليت نسبتها فضائية احلرة، إىل 

زيارته  ، خاللرئيس الربملان، أسامة النجيفي

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 

ويف حني حالة من حاالت اتمع العراقي، 

انتقد عدم تقيد احلكومة ببند الالمركزية اليت 

كشف عن ثبتها النظام السياسي اجلديد، 

وجود طلبات مقدمة من جملسي حمافظيت 

   .البصرة وواسط لتشكيل إقليم البصرة

وكان جملس حمافظة البصرة طالب، اية 

، جملس الوزراء باالستجابة لطلب ٢٠١٠سنة

صرة الفدرايل، عاداً احملافظة بتشكيل إقليم الب

" بالرفض أو القبول"أن عدم الرد على الطلب 

خمالفة قانونية "بعد انقضاء املدة احملددة 

، وبني أن جهود مؤيدي املشروع ما "واضحة

.تزال متواصلة للتمهيد لتأسيس اإلقليم

الذي شرعه جملس  ١٣وخيتص القانون رقم 

، بتحديد اآلليات ٢٠٠٨النواب سنة 

التنفيذية اليت جيب إتباعها عند واإلجراءات 

حماولة تشكيل أي إقليم، وتنص الفقرة باء من 

جملس "املادة الثالثة من القانون، على أن 

الوزراء يكلف املفوضية العليا لالنتخابات 

يوماً من تقدمي  ١٥خالل مدة ال تتجاوز 

الطلب باختاذ إجراءات االستفتاء ضمن 

ك تقوم ، وبعد ذل"اإلقليم املراد تكوينه

املفوضية بتنفيذ االستفتاء خالل مدة ال 
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تتجاوز ثالثة أشهر من موعد تكليفها من 

  .قبل جملس الوزراء

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 

ا طلباً رمسياً إىل املفوضية العليا على إثره

املستقلة لالنتخابات، إلجراء استفتاء على 

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

ي فكرة تشكيل إقليم فدرايل يف حمافظة وتالق

كم جنوب العاصمة بغداد،  ٥٩٠البصرة، 

، مواقف متباينة من قبل الكتل السياسية

ففي الوقت الذي تعارضها بعض األحزاب 

، تؤيدها أخرى "مجلة وتفصيالً"واحلركات 

بنسب متفاوتة، يف حني تطمح جهات 

تكون سياسية إىل تشكيل إقليم فدرايل 

بصرة ويتألف من ثالث حمافظات عاصمته ال

، وأخرى ترى هي البصرة، ميسان وذي قار

لتطبيق الفدرالية، تكمن " الصيغة األمثل"أن 

بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم 

تسع حمافظات من اجلنوب والفرات األوسط، 

من ضمنها البصرة، ميسان، ذي قار 

.وكربالء

من يذكر أن النظام الفدرايل يعترب شكالً 

أشكال احلكم، حيث تقسم السلطات فيه 

دستورياً بني حكومة احتادية ووحدات 

حكومية أصغر كاألقاليم والواليات، ويعتمد 

املستويان املذكوران من احلكومة أحدمها 

على اآلخر ويتقامسان السيادة، أما بالنسبة 

لألقاليم والواليات فتعترب وحدات دستورية 

حيدد أوجه تتمتع كل منها بنظام أساسي 

سلطاا التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما 

.بإمكاا تشكيل قوات أمنية خاصة ا

واحلكم الفدرايل واسع االنتشار على مستوى 

العامل، إذ إن مثاين من أكرب دول العامل من 

حيث املساحة واملكانة االقتصادية والقوة 

عسكرية، حتكم على وفقه، وأقرب الدول 

هي النظام على املستوى العريب  لتطبيق هذا

اإلمارات العربية املتحدة، أما على املستوى 

   .العاملي فهي الواليات املتحدة األمريكية

عرب كركوك يرفضون أي حماولة 

لتقسيم العراق ويطالبون بتقاسم 

السلطة باحملافظة

متوز  ٠٢السبت -كركوك / السومرية نيوز

٢٠١١    
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عربية يف  رفضت قوى سياسية وعشائرية

 حماولة لتقسيم العراقكركوك، السبت، أي 

واملس بوحدته، يف حني طالب ئتهأو جتز

بتقاسم السلطة بني  مشروع التيار العريب

ورفع قيمة % ٣٢مكونات كركوك بنسبة 

التعويضات املالية للفالحني املشمولني ضمن 

اخلاصة بتطبيع األوضاع يف  ١٤٠املادة 

.احملافظة

امحد  تيار املشروع العريب، وقال القيادي يف

، خالل مؤمتر صحايف، حضرته محيد العبيدي

العراقيني يترقبون يوماً "، إن "السومرية نيوز"

بعد آخر جالء احملتل ورحيله لتستعيد البالد 

استقالهلا والشعب وحدته وتعاد كرامة 

يف "، مضيفاً أنه "املواطن إىل سابق عهدها

بتصريحٍ  إذاخضم ذلك الترقب واالنتظار 

 مرعب وخميف حيذر من انفصال السنة

متناسياً من أطلقه أن العراقيني بكل مكونام 

وقوميام شعب واحد يعيشون يف وطنٍ 

.، حبسب تعبريه"واحد امسه العراق

مشروع التيار العريب يستنكر "وأضاف أن 

ويشجب كل دعوة إلنشاء أي إقليم طائفي 

ج أو عنصري يف العراق، حىت وإن حتج

واصفاً تلك ، "البعض بدستورية تلك املطالب

بدعة وخديعة يراد منها "الدعوة، بالـ 

تقسيم العراق وتفتيته وجتزئته لتنفيذ مشروع 

بايدن وحتقيق مطامع دول اجلوار الطامعة يف 

."العراق وخرياته

جو بايدن، نائب الرئيس األمريكي يذكر أن 

، سبق أن طرح مشروعاً، يف باراك أوباما

 عندما كان يف الكونغرس،  ٢٠٠٧اية

شيعية، سنة "لتقسيم العراق إىل ثالثة أجزاء 

وكردية، ووافق عليه الكونغرس على أساس 

."غري ملزم"انه 

جتاوز "ودعا العبيدي، الكتل السياسية إىل 

اخلالفات واملصاحل الضيقة وااللتفات إىل ما 

يعانيه الشعب العراقي من بطالة وشظف 

خلدمات وانتشار الفساد وإقصاء العيش وقلة ا

الكفاءات واخلربات وتقدمي احملسوبية 

واملنسوبية على الكفاءة واخلربة والشهادة 

وكثرة االعتقاالت ومطاردة ضباط اجليش 

العراقي السابق وسياسة االجتثاث السياسي 

واإلداري والوظيفي واألمين ضد العرب يف 

."كركوك

ميش بعد إجراءات مطولة و"وتابع أنه 

وإقصاء عرب كركوك من اإلدارات إىل 

من جممل اإلدارات يف % ١٣نسبة تقل عن 

احملافظة، وفسخ عقود الفالحني العرب 

وتعويضهم مببالغ خبسة ال تغين وال تسمن من 

جوع، نطالب بزيادة قيمة التعويضات اليت 

، وأردف أن "تقدم من قبل احلكومة هلم
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اري العراق حباجة إىل إصالح سياسي وإد"

من قبل من وضعت األمانة يف أعناقهم، بدل 

التصرحيات واالستعراضات التلفزيونية 

."والسفرات خارج البالد

العرب يف كركوك "وشدد العبيدي، على أن 

جيددون موقفهم الثابت من ضرورة إجراء 

انتخابات جملس احملافظة بعد تطبيق 

االستحقاقات القانونية املتمثلة بتقاسم السلطة 

أ من قانون انتخابات /٢٣قاً ألحكام املادة وف

 ٢٠٠٨لسنة  ٣٦جمالس احملافظات رقم 

وتدقيق سجل الناخبني استناداً ألحكام املادة 

السادسة من قانون انتخابات جملس النواب 

واستطرد، أم ، "٢٠٠٩لسنة  ٢٦رقم 

يطالبون أيضاً حتقيق املصاحلة الوطنية وإلغاء "

وإصدار العفو العام،  قانون املساءلة والعدالة

."باستثناء القتلة

وكان رئيس جملس النواب العراقي أسامة 

النجيفي، الذي يعترب أحد أبرز قيادات القائمة 

العراقية، قال لفضائية احلرة خالل زيارته إىل 

حزيران  ٢٠الواليات املتحدة اليت بدأها يف 

يف العراق، " إحباطاً سنياً"إن هناك اجلاري، 

عاجل سريعاً فقد يفكر السنة وإذا مل ي

.باالنفصال

وأثارت تصرحيات النجيفي العديد من ردود 

الفعل الساخطة، فقد أكد النائب عن دولة 

 ٥٢، اليوم األربعاء، أن علي الشالهالقانون 

نائباً من كتل خمتلفة قدموا طلباً إىل الربملان 

ملساءلة رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

ول انفصال السنة، فيما بشأن تصرحياته ح

عبد الرمحن أعلن النائب عن جتمع عراقيون 

الذي يرأسه النجيفي عن انسحابه،  الويزي

.عازياً السبب إىل تصرحياته األخرية

، الذي جتمع عراقيون الوطين يف نينوىلكن 

حزيران  ٢٩يرأسه النجيفي، نفى يوم 

املاضي، ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم بشأن 

يس جملس النواب العراقي بإمكانية تلويح رئ

، وأكد أن أسامة النجيفي "انفصال السنة"

كان وما يزال مع وحدة العراق أرضاً "

من أن " خشيته"، وأنه حتدث عن "وشعباً

يطالب أهايل احملافظات بقيام أقاليم فيها 

حبسب ما يقره الدستور وليس على أساس 

.الطائفية

 الشعيب يف من جهته قال رئيس املؤمتر العريب

املآثر اليت "، إن خليل احلديديكركوك، 

سطرها العراقيون يف ثورة العشرين ووحدم 

يف مقاومة االحتالل الربيطاين ينبغي أن تكون 

درساً لكل من تسول له نفسه حىت ولو 

، مضيفاً إن "بالتفكري بتقسيم العراق

العراقيني موحدين يف السراء والضراء "
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لالنفصال أو تقسيم  ويرفضون اي دعوات

."العراق

إىل ذلك استنكر ممثل جتمع أحرار يف 

، ما وصفه مالك الربيعيكركوك، 

الدعوات التقسيمية واالنفصالية يف "بـ

العراق، والتدخالت األجنبية يف شؤونه 

يدعون لتقسيم العراق "، حمذراً من "الداخلية

  ."ألنه سيبقى موحداً

عدالة ممثل حركة العلى صعيد متصل، دعا 

، إحسان النقيب، إقليم كردستان والتحرير

."إطالق سراح املعتقلني العرب"إىل 

وشارك يف التجمع جبهة كركوك العراقية، 

حتالف القوى العراقية، جتمع أحرار، حركة 

التجديد، اجلبهة الوطنية والقومية املوحدة، 

حركة العدالة والتحرير، الس العشائري 

، جملس السادة ألبناء العراق املستقل

األشراف، التيار العريب املستقل، جملس أعيان 

ومثقفي كركوك، تيار املشروع العريب وجتمع 

.الشباب العريب لإلصالح يف كركوك

يذكر أن القائمة العراقية أعلنت، أمس 

تقف حبزم ضد أي حماولة الثالثاء، أا 

على أسس طائفية، مشرية إىل  لتمزيق العراق

وسائل اإلعالم مؤخراً من أن ما تناقلته 

تصرحيات حول إقامة أقاليم يف بعض 

احملافظات الغربية مت حتويرها بشكل غري 

.دقيق

كم مشال  ٢٥٠وتعترب حمافظة كركوك، 

العاصمة بغداد، واليت يقطنها خليط سكاين 

من العرب والكرد والتركمان واملسيحيني 

والصابئة، من أبرز املناطق املتنازع عليها، ويف 

لوقت الذي يدفع العرب والتركمان باجتاه ا

املطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى 

الكرد إىل إحلاقها بإقليم كردستان العراق، 

فضالً عن ذلك تعاين كركوك من هشاشة يف 

الوضع األمين يف ظل أحداث عنف شبه يومية 

تستهدف القوات األجنبية واحمللية واملدنيني 

.على حد سواء

الفات بني مكوناا، مل تشهد وبسبب اخل

كركوك انتخابات جمالس احملافظات فيها 

خبالف احملافظات العراقية األخرى سنة 

٢٠٠٩.

يشار إىل أن الس السياسي العريب يف 

كركوك طالب األمم املتحدة، يف نيسان 

املاضي، اعتماد احلياد وتفعيل دورها يف حل 

لتقريب القضايا اخلالفية اخلاصة باحملافظة وا

بني مكوناا، معرباً عن رفضه أي متديد لبقاء 

.القوات األمريكية يف العراق

من الدستور العراقي، على  ١٤٠وتنص املادة 

تطبيع األوضاع يف حمافظة كركوك واملناطق 
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املتنازع عليها يف احملافظات األخرى، مثل 

نينوى ودياىل، وحددت مدة زمنية انتهت يف 

 ٢٠٠٧ن كانون األول احلادي و الثالثني م

لتنفيذ كل ما تتضمنه املادة املذكورة من 

إجراءات، كما تركت ألبناء تلك املناطق 

حرية تقرير مصريها سواء ببقائها وحدة 

إدارية مستقلة أو إحلاقها بإقليم كردستان 

العراق عرب تنظيم استفتاء، إال أن عراقيل عدة 

أدت إىل تأخري تنفيذ بعض البنود األساسية 

 املادة املذكورة ألسباب يقول السياسيون يف

الكرد إا سياسية، يف حني تقول بغداد إن 

التأخر غري متعمد، علماً انه سبق للجنة 

الوزارية املختصة بتطبيق املادة، أن نفذت 

بعض فقراا، مثل تعويض املتضررين، فيما مل 

جير تنفيذ أمهها وهو االستفتاء على مصري 

.املدينة

يؤيد الكرد بقوة تنفيذ املادة ويف حني 

من الدستور، يبدي قسم من العرب ١٤٠

والتركمان يف كركوك ومناطق أخرى، 

اعتراضاً على تنفيذها، خلوفهم من احتمال 

ضم احملافظة الغنية بالنفط إىل إقليم كردستان 

العراق، بعد اامهم لألحزاب الكردية جبلب 

مئات آالف السكان الكرد للمدينة لتغيري 

هويتها الدميغرافية، اليت كان نظام صدام 

حسني، قد غريها أيضاً جبلب مئات آالف 

السكان العرب إليها، يف سبعينيات ومثانينيات 

القرن املاضي، ضمن سياسة التعريب اليت 

يذكر أن جلنة .طبقها يف هذه املناطق آنذاك

، ومهمتها ٢٠٠٦، شكلت عام ١٤٠املادة 

يف كركوك اإلشراف على تطبيع األوضاع 

 .واملناطق املتنازع عليها، ودفع التعويضات

نواب الكرد مل يصوتوا على طلب 

مساءلة النجيفي يف جملس النواب

٢/٧/٢٠١١

برهان اعلن النائب عن التحالف الكردستاين 

" خندان"يف تصريح ملوقع  حممد فرج

مل النواب الكرد يف جملس النواب  بان

)٥٢(يصوتوا على طلب موقع من قبل 

ملساءلة رئيس جملس النواب اسامة    نائبا

النجيفي بسبب تصرحياته االخرية حول 

.تشكيل اقليم خاص بالسنة

واضاف برهان حممد فرج يف سياق 

بان اسامة النجيفي احال طلب  تصرحيه

الذي قدمه بعض نواب التحالف  املساءلة

ولكن النواب الكرد مل الوطين للتصويت 

ان النجيفي قدم ،موضحا ب يصوتوا عليه

تصرحياته االخرية حيث اشار  ايضحا برر فيه

يضم حمافظات االنبار  اىل امكانية اقامة اقليم

ونينوى وصالح الدين ودياىل يف اطار 
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الدستور وذلك الن السنة مل حيصلوا على 

  .حقوقهم الكاملة يف هذه احملافظات

دولة القانون يعترب النجيفي جزًء من 

"ة العراقيهدد وحد"مشروع 

متوز  ٠٢السبت  -بغداد/ السومرية نيوز

٢٠١١    

اعترب ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس 

الوزراء نوري املالكي، السبت، رئيس جملس 

النواب أسامة النجيفي جزءا من مشروع 

، من خالل تصرحياته، "يهدد الوحدة العراقية"

من االستجواب يف " التهرب"بـمتهما إياه 

.ابجملس النو

علي وقال النائب عن ائتالف دولة القانون 

خالل مؤمتر صحايف حضرته  الشاله

رئيس جملس النواب "، إن "السومرية نيوز"

أسامة النجيفي أساء إىل الوحدة الوطنية، 

وأصبح جزءا من مشروع يهدد وحدة 

االعتذار عن ما صدر "العراق، مطالبا إياه بـ

عنه من تصرحيات تسيء للشعب، حبسب 

مت تقدمي طلب إىل "وأوضح الشاله أنه .بريهتع

نائبا ملساءلة  ٧٥موقع من هيئة الرئاسة 

عن طبيعة سفره للواليات املتحدة،  النجيفي

إال أنه ودوافع تصرحياته عن انفصال السنة، 

، "السابقتني من احلضور رب يف اجللستني

يف اجللسة األوىل تغيب ومل حيضر، "مبينا أنه 

مؤمترا صحافيا، فيما حضر  وعقد يف الثانية

اخلميس املاضي بعد أن مت استجواب رئيس 

."املفوضية

جتاهل يف جلسة النجيفي "وذكر الشاله أن 

ومل يدرجه على جدول  اليوم طلب استجوابه

النائب عن ائتالف "، الفتا إىل أن "األعمال

اعترض على  صادق الركايبدولة القانون 

ايضاحا األمر، فرد النجيفي بانه سيقدم 

لرؤساء الكتل السياسية، وعندما قوبل رده 

بالرفض من قبل النواب، قدم إيضاحا كرر 

فيه ما سبق ان اورده من تربيرات يف املؤمتر 

."الصحايف الذي عقده قبل يومني

ونفى رئيس جملس النواب أسامة النجيفي، 

أول أمس اخلميس، دعوته إىل إقامة إقليم 

من حاالت للسنة، مبينا انه وصف حالة 

اتمع العراقي، وفيما انتقد عدم تقيد 

احلكومة ببند الالمركزية اليت ثبتها النظام 

كشف عن وجود طلبات السياسي اجلديد، 

مقدمة من جملسي حمافظيت البصرة وواسط 

.لتشكيل إقليم البصرة

وكان رئيس جملس النواب العراقي أسامة 

مة النجيفي الذي يعترب أحد أبرز قيادات القائ

العراقية، قال لفضائية احلرة خالل زيارته إىل 

حزيران  ٢٠الواليات املتحدة اليت بدأها يف 

يف العراق، " إحباطاً سنياً"املنصرم، إن هناك 
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وإذا مل يعاجل سريعاً فقد يفكر السنة 

.باالنفصال

وأثارت تصرحيات النجيفي العديد من ردود 

الفعل الساخطة، فقد أكد النائب عن دولة 

حزيران املنصرم،  ٢٩لقانون علي الشاله، يف ا

نائباً من كتل خمتلفة قدموا طلباً إىل  ٥٢أن 

الربملان ملساءلة رئيس جملس النواب أسامة 

النجيفي بشأن تصرحياته حول انفصال السنة، 

عبد فيما أعلن النائب عن جتمع عراقيون 

الذي يرأسه النجيفي عن  الرمحن الويزي

عازياً السبب إىل انسحابه من التجمع، 

  .تصرحياته األخرية

واعترب القيادي يف التحالف الكردستاين 

حزيران املاضي، أن  ٢٧، يف حممود عثمان

تصرحيات رئيس الربملان العراقي أسامة 

، "بانفصال السنة"النجيفي اليت لوح فيها 

دليل على عمق اخلالفات بني السياسيني 

السنة والشيعة العرب، مؤكدا يف الوقت 

نفسه أن صراعات العراقية ودولة القانون 

طائفية وسياسية، داعياً الكتل إىل حبث إمكان 

إقامة األقاليم على أساس جغرايف وفقا 

 .للدستور

األمني العام حلركة العدل كما قال 

املنضوية ضمن  واإلصالح العراقي يف نينوى

حزيران املنصرم، إن  ٢٧ائتالف العراقية، يف 

قبول من شركائه ال وجود حاكم غري م

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 

 ٢٧، يف حيىي عبد حمجوباإلسالمي العراقي 

حزيران املاضي، النجيفي اىل التراجع عن 

انفصال "ته اليت لوح فيها بإمكان تصرحيا

، مؤكداً أن القبول بتقسيم العراق يعد "السنة

فيما أشار اىل وصمة عار حبق من يقبل به، 

 .أن التقسيم خمطط إسرائيلي جيب التصدي له

يذكر أن القائمة العراقية أعلنت يف وقت 

تقف حبزم ضد أي حماولة لتمزيق سابق أا 

شرية إىل أن ما على أسس طائفية، م العراق

تناقلته وسائل اإلعالم مؤخراً من تصرحيات 

حول إقامة أقاليم يف بعض احملافظات الغربية 

.مت حتويرها بشكل غري دقيق

النجيفي ينفي مطالبته بتشكيل إقليم 

والشاله يدعو الستبداله يف .. للسنة

حال عدم االعتذار 

بقاء باألمريكان فاحتونا : رئيس الربملان

   العراققوام يف

  ٢/٧/٢٠١١-الصباح –بغداد 
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نفى رئيس جملس النواب اسامة النجيفي ان 

يكون قد طالب بتشكيل اقليم للسنة يف 

العراق، يف وقت دعا فيه نائب عن ائتالف 

دولة القانون النجيفي اىل االعتذار عن 

متوعدا بالسعي اىل تصرحيات نسبت اليه، 

يس وقال رئ.استبداله يف حال عدم االعتذار

الربملان يف مؤمتر صحفي عقده يف مبىن الربملان 

مت سؤايل يف مقابلة عن وضع “:امس االول

السنة يف حمافظام وقلت ان هذه احملافظات 

تعاين من ميش وسيطرة العسكر والقفز 

على الالمركزية اليت اقرها 

قلت ان حماولة فرض “:وتابع.“الدستور

ناا ولن املركزية يف احملافظات يزيد من معا

انا ال “:، مضيفا بالقول“حتقق االزدهار فيها

اقبل ان تشكل اقاليم على اساس مذهيب 

وطائفي وقومي، وامنا شخصت اخللل يف 

وذكر ان الضجة االعالمية .“بعض احملافظات

اليت اثريت جاءت الستهدافه والتغطية على 

وزاد .النجاحات اليت حققتها زيارته لواشنطن

تريد التغطية على زياريت  الضجة االعالمية”

االخرية اىل الواليات املتحدة واليت تعد 

ناجحة، الا كانت من اجل تثبيت اموال 

للعراق كانت منهوبة من قبل ضباط امريكان 

اما ما “:وقال ايضا.“مبساعدة بعض العراقيني

اثري بشأن تصرحيايت االخرية بشأن اقامة 

فاين االقاليم والضجة االعالمية على اثرها، 

وخالل زيارايت لعدد من احملافظات واللقاءات 

وجدت ان هناك مع شرائح خمتلفة فيها، 

، ووجدت احباطا جراء سياسات احلكومة

صالحيات تنتزع منها وعدم التقيد ان هناك 

، ما انعكس سلبا على بنظام الالمركزية

كما اشار اىل انه .“جممل االوضاع فيها

حماولة ، وعسكرة للمجتمعوجد ان هناك ”

وضع اليد الطوىل للعسكر يف احملافظات 

والغاء صالحيات احملافظات، وهذا كله يولد 

شعورا باالحباط، اذ ال ميكن ان تتطور هذه 

احملافظات، وال حيدث فيها امناء، ما يستدعي 

واوضح النجيفي ان .“معاجلة املوضوع

كانت وصفا تصرحياته بشأن هذا االحباط 

ىل تشكيل اي اقليم، ، ومل يدع احلالة معينة

وان جوابه كان على سؤال طرح عليه حول 

السنة، ولو كان السؤال الذي وجه له حول 

االكراد او الشيعة فانه ايضا كان سيجيب 

عليه، كونه رئيسا لس النواب وميثل كل 

  .العراقيني

ان تشكيل االقاليم حق “:لكنه استطرد قائال

ة غري دستوري، لكن ارى ان املرحلة احلالي

مناسبة هلذا الطرح، فيجب ان تكون االمور 

مدروسة بشكل جيد، واال من غري املعقول 

تقسيم العراق، وان يكون  ان ندعو اىل
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العراقيون متمايزين، فطلب اقامة اي اقليم 

جيب ان يكون وفق االطار الدستوري وضمن 

اطار تنمية احملافظات وليس اقليما تابعا لطائفة 

يفي عن وجود طلبات وكشف النج.“معينة

حمافظتا البصرة وواسط القامة تقدمت ا 

طلب حمافظة ”ان : لكل منهما، قائال اقليم

اكثر من نصف اعضاء البصرة موقع من قبل 

 ١٦وواسط موقع من قبل ، جملس احملافظة

  .“عضوا يف جملس احملافظة

اىل ذلك، اعلن انه بصدد التحرك الجناح 

 ضوء مبادرة اتفاقية اربيل اليت انبثقت يف

رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاين، واليت 

لكن ”واضاف .متخض عنها تشكيل احلكومة

لو اارت املفاوضات فستكون هناك 

خيارات كثرية من بينها الدعوة النتخابات 

كما اعلن رئيس جملس النواب ان .“مبكرة

اجلانب االمريكي طرح عليه مسألة بقاء 

ق، خالل زيارته القوات االمريكية يف العرا

هذا املوضوع ”ان : وقال.االخرية لواشنطن

مت حبثه خالل زياريت لواشنطن، ورأيت ان 

هناك رغبة امريكية ببقاء القوات يف العراق، 

لكن االمريكان يف الوقت نفسه يؤكدون ام 

ابلغت “:وتابع.“لن يبقوا اال مبوافقة العراقيني

د اجلانب ان هذا االمر متروك لتقدير القائ

العام للقوات املسلحة ، ومن مث رئاسة 

الوزراء، قبل ان يعرض على جملس النواب 

حتدث مع ”كما نوه بانه .“للتصويت عليه

املسؤولني االمريكيني ومنهم نائب الرئيس 

االمريكي جو بايدن ووزيرة اخلارجية 

هيالري كلينتون بشأن االموال اليت فقدت 

والر، مليار د ١٧من العراق واليت تقدر بـ 

ووعدوين بام سيتحققون منها وام 

سيدعمون التحقيقات العراقية واالمريكية ذا 

  .“الشأن

وأثارت تصرحيات النجيفي العديد من ردود 

الفعل الساخطة، فقد أكد نائب عن ائتالف 

نائباً من كتل خمتلفة  ٥٢دولة القانون، أن 

قدموا طلباً إىل الربملان ملساءلة رئيس جملس 

ب أسامة النجيفي عن تصرحياته بشأن النوا

انفصال السنة، فيما أعلن النائب عن جتمع 

الذي يرأسه  عبد الرمحن الويزيعراقيون 

النجيفي عن انسحابه، عازياً السبب إىل 

  .تصرحياته األخرية

يف غضون ذلك، قال املكتب االعالمي 

ما تناقلته وسائل ”ان : لرئيس جملس النواب

للنجيفي بشأن اقامة االعالم من تصرحيات 

مت ” اقاليم يف بعض احملافظات الغربية 

، وبدال من ان تسند اىل اهايل التالعب ا

احلقت هذه التصرحيات زورا ، هذه املنطقة

واضاف املكتب توضيحا ملا .“اىل النجيفي
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تناقلته وسائل االعالم وما اعقبه من ردود 

افعال صدرت عن بعض الشخصيات 

يح النجيفي بشأن السياسية خبصوص تصر

بعد تصرحيه لقناة احلرة “/:انفصال السنة/

حذر رئيس الربملان اثناء ، بساعات قالئل

زيارته ملدينة ديترويت يف والية ميشيغان 

اجلالية املسيحية من انشاء منطقة ، االمريكية

مؤكدا ان وحدة العراق هو  ،حكم ذايت هلم

اخليار الذي ال خيار سواه لدرء املخاطر 

ئلة وانقاذ شعبنا من شرور االشرار وكيد اهلا

ان كان لدى “:وتابع البيان.“الكائدين

، النجيفي نية تقسيم العراق او االنفصال عنه

ملا كان قد تردد برهة واحدة يف قبول انشاء 

كما .“هذا الكيان املستقل يف مشال العراق

النجيفي واثناء زياراته للمناطق ”اوضح ان 

 وجوه مواطين هذه الحظ اليأس يف، الغربية

احملافظات نتيجة الفشل الواضح يف اداء مرافق 

ومفاصل احلكومة وتراكم االخطاء يف كل 

ااالت ويف مقدمتها البطالة وتردي الوضع 

االقتصادي والتضييق على احلقوق واحلريات 

والتمزق احلاصل يف وحدة النسيج 

االجتماعي والتعامل السيئ مع املعتقلني 

املزري واعتقال االبرياء  ووضع السجون

وعدم ضمان حقوق هذه احملافظات يف 

املشاركة العادلة يف ادارة املؤسسات االحتادية 

ويف ختصيص الواردات االحتادية وعدم ضمان 

شفافية كيفية التوزيع واالقتسام وفق نسب 

وازاء هذا الوضع “:وتابع.“مقررة

برزت مسألة االقاليم ال ، الدراماتيكي

خيار وسطي تطفو على االنفصال ك

واشار البيان اىل ان النجيفي .“السطح

بتطلع ، يستذكر بكل احترام وتقدير كبريين

استكمال مشوار الشراكة الوطنية الذي 

ولكن مبزيد من االسى تبني “ اختارها اجلميع

مبرور الزمن ان الشراكة الوطنية أخذت تفقد 

بوصلتها احليوية واليت تضمن وحدة العراق 

عبا، ما أثقل كاهل املواطن يف ارضا وش

احملافظات العديدة بعد ان حتولت هذه 

الشراكة اىل شعارات سياسية من دون اجناز 

مشترك على االرض والتكامل على معاجلة 

النجيفي ”وذكر ان .“مكامن اخللل واخلطل

اشار يف املدة املنصرمة اىل اختالل بنينوى يف 

ات العالقة بني احلكومة املركزية واحلكوم

ما جعل بعض احملافظات كواسط احمللية 

والبصرة والرمادي وصالح الدين تفكر جليا 

يف التحول اىل نظام االقاليم بوصفه واحدة 

من شواخص نظامنا الدستوري ألجل 

التخلص من التوابع الدائرة يف فلك احلكومة 

  .“املركزية

ومن هنا جاء االختالل يف فهم “:وتابع
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تشريعي واليت فلسفة الدستور وجذره ال

جنمت عنه حاالت شد وجذب انعكست 

سلبا على جممل التفسريات والتحليالت حول 

  .”/ انفصال السنة/مفهوم 

رئيس الربملان اكد خماوفه عندما ”وبني ان 

خنشى اذا مل تتم ادارة االمور مبستوى (قال 

 )عال من املسؤولية ان يتفكك البلد الحقا

مهية استخدام واظنكم تشاركوننا التطلع اىل ا

ما يؤكد على ..) خنشى (النجيفي تعبري 

خماوفه من تفتيت العراق من جراء استمرار 

وشدد البيان على ان .” هذا االختالل 

النجيفي يتسم حبكمة كبرية وشعور عال ”

باملسؤولية التارخيية وباميانه الراسخ بأن 

الشعب العراقي شعب واحد وان العراق 

صي على التقسيم وطنه الواحد املوحد الع

  .“والتجزئة من زاخو اىل الفاو

باملقابل، قال القيادي يف ائتالف دولة القانون 

رئيس جملس النواب ”ان : علي الشاله

يعد جرمية العراقي أسامة النجيفي قال كالما 

ودعا الشاله يف .“حبق الوحدة الوطنية

تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز، اىل 

اقي عن تصرحياته االعتذار للشعب العر”

مل يكن االعتذار ”، مبينا انه اذا “األخرية

كافيا ومرضيا فان من بني أعضاء الس من 

هو أحرص على الوحدة الوطنية من النجيفي 

وبوسعه أن يقود هذا الس بعيدا عن 

  .“الطائفيات والتهديد باالنفصال

يف حال مل يعتذر رئيس ”وأضاف الشاله أنه 

ون مضطرين إىل الطلب الربملان فسوف نك

، منوها بان “منه أكثر من االستقالة

النجيفي حتدث عن إقليم سين ومل يتحدث ”

عن إقليم جغرايف وفقا للدستور، والطائفية 

ذا العرف جرمية حبق الوحدة الوطنية 

هل يريد النجيفي إنشاء ”، متسائال “العراقية

مشكلة دينية يف نينوى ومناطق جديدة خمتلف 

  .“ حال إنشاء إقليم يف حمافظة نينوىعليها يف

واعترب القيادي يف ائتالف دولة القانون أن 

عثرة لسان النجيفي سبقته والكالم الذي ”

قيل يف الغرف املغلقة طغى على لسانه يف 

، مشددا على “العلن وأدخله يف ورطة كبرية

يتحلى النجيفي بالشجاعة ”ضرورة أن 

  . “ليعتذر عنها

ي شخصية عشائرية جتتمع كثر من الفا

تقسيم البلد على : يف النجف وتؤكد

   "خط امحر" اسس طائفية 

١/٧/٢٠١١"ومع"منري كامل 

 الفي شخصية عشائرية عراقيةأكد اكثر من 

حضرت اىل النجف للمشاركة يف مؤمتر 

ختليدي لثورة العشرين رفضهم بقاء قوات 
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كما عربوا عن  ٢٠١١اجنبية مع اية العام 

ضهم القاطع لتقسيم البلد اىل جمموعة رف

املؤمتر .اقاليم تبىن على اسس طائفية او عرقية

 برعاية ائتالف دولة القانونالذي عقد 

وجتمع أحفاد ثورة العشرين الذي يرأسه 

عبد احلسني النائب يف الربملان العراقي 

" ومع"الياسري اكد يف تصريح ل .الياسري

ن ثورة العشرين العراقيني يعتربو": بقوله ان 

هي الثورة االم لكل الثورات ، ونؤكد اليوم 

ان العشائر العراقية قد سامهت يف إنشاء 

وتأسيس الثورة العراقية احلديثة ولذلك فهي 

وضعت اللبنة األوىل لعراق جديد وهي تعمل 

اليوم ايضا يف املسامهة لبناء العراق الدميقراطي 

اقية التعددي اجلديد ونشدد اننا كعشائر عر

نرفض بقاء او متديد للقوات األجنبية يف 

نرفض وبشكل قاطع تقسيم العراق كما اننا 

وعليه  البلد على اسس طائفي او عرقي

أقمنا حنن جتمع أحفاد ثورة العشرين الذي 

وكانت الغاية من  ٢٠٠٤تأسس يف العام 

تأسيس التجمع اعادة االعتبار اىل الثورة 

 سامهت يف إنشاء العراقية الكربة وقادا واليت

.وتأسيس الثورة العراقية احلديثة

 علي االديبممثل رئيس الوزراء الدكتور 

اتمع العراقي عبارة عن ":اكد بقوله ان 

تكتالت عشائرية وهذه العشائر مدى 

انسجامها مع احلكومة ومع السلطة والنظام 

باحلقيقة ستؤثر تأثريا اجيابيا يف دعم العملية 

دعم اجلانب األمين بالذات منها السياسية ويف 

، مؤكدا بقوله اننا حباجة اليوم اىل تعزيز 

فكرة الثقافة الوطنية املشتركة بني كل فئات 

وبالتايل ال تقسيم للعراق وال اتمع العراقي 

تقسيم ألفكار العراقيني مهما تعددت 

."انتماءام القومية والسياسية والطائفية

عضو جملس  ساويعبود وحيد العيالدكتور 

النواب اكد من جانبه اىل ان للعشائر يف 

العراق دورها الواضح يف املسامهة يف بناء 

البلد خالل كل مراحله السابقة واحلالية 

واملستقبلية وهي صاحبة الوالء الوطين وبعد 

سقوط النظام كانت هي االوىل يف تثبيت 

دعائم الدولة اجلديدة وهي اليت حاربت 

االرهاب وهي داعمة  والزالت حتارب

          للمصاحلة الوطنية ، مؤكدا بقوله ان 

حماوالت عدة جرت الضعاف دور العشائر " 

سياسيا واجتماعيا سواء من قبل بعض 

االحزاب او من قبل التدخالت اخلارجية ، 

العيساوي اكد ان الدعوات الرامية اىل اقامة 

 اقاليم يف البلد وفق اسس طائفية او قومية تعد

  ."خيانة عظمى حبق الشعب العراقي

 فالح العداي شيخ عشائر العدايلشيخ ا

حنن رفضنا ومن اول يوم ": يف االنبار قال 
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نرفض التقسيم ونرفض كل اشكال والزلنا 

مهما كان ونعترب كلمة العراق  التقسيم

الواحد فوق كل شئ والعشائر العراقية سواء 

ي أكانت يف اجلنوب او الوسط او الشمال ه

عشائر واحدة وال ميكن الفصل بينهما ومن 

يريد فصل هذه العشائر هم وراء مصاحل 

من جانبه اكد على حد تعبريه." ضيقة

 الشيخ ساالر ياجالن شيخ عشائر باجالن

العشائر الكردية  :يف مشال العراق قوله ان

كلها مع وحدة الوطن ولن تقبل ان يقسم 

ه خط الوطن او من يفكر بتقسيمه فهذا نعترب

بالنسبة لنا وحنن مستعدون الدفاع عن  امحر

.حسب قوله."الوطن ضد املؤامرات اخلارجية

اغلب احملافظات تريد :نواب يكشفون

اقاليم والنجيفي اخر املطالبني

٢٠١١-٠٧-٠٥الثالثاء : بتاريخ 

منذ /..زينب الربيعي/تقرير)/االخبارية(بغداد

لى تشكيل اندالع اخلالفات السياسية ع

لوح أغلبية أعضاء جملس النواب احلكومة 

بإنشاء إقاليم على اساس طائفي بسبب 

مارافقها من ظروف جراء نتائج 

واآلن عندما تشكلت احلكومة .االنتخابات

مازل على اساس احملاصصة بني الكتل 

موضوع إنشاء االقاليم يهيمن على املشهد 

السياسي، لعدم حتقق حكومة الشراكة 

اليت طال إنتظارها إلاء االزمة  الوطنية

  .السياسية

معارضة من مجيع الكتل على الرغم من 

اسامه  تصرحيات رئيس جملس النواب

النجيفي اليت لوح فيها بإنفصال السنة بسبب 

فأن الغنب الذي تعرضت له احملافظات الغربية، 

اغلب النواب اليوم يطالبون بإنشاء اقليم لكل 

  . أو اكثر مع بعضهاحمافظة أو دمج حمافظتني

فقد كشف عضو دولة القانون والنائب عن 

أغلب أن  جواد البزوين/ التحالف الوطين/

احملافظات العراقية تطالب بأنشاء اقليم خاص 

ا، مشريا إىل أن االقاليم هي احلل األمثل 

.حلل املشاكل

للوكالة االخبارية (وقال البزوين يف تصريح 

أن كثري من احملافظات :"اليوم الثالثاء)لالنباء

تطالب بإقامة إقاليم بسبب وجود املركزية 
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املقيتة واليت تعطل كثري من املشاريع يف 

، إضافة إىل الشعور باألقصاء احملافظات

والتهميش يف بعض احملافظات وعدم 

، مؤكدا ان "مشاركتها بالقرار السياسي

حمافظة البصرة قدمت طالبا لرئيس الوزراء 

ورئيس جملس النواب أسامه نوري املالكي

واوضح .النجيفي بأنشاء إقليم ، وتنتظر الرد

أن إنشاء اإلقاليم هي احلل األمثل حلل 

مشاكل العراق، مشريا إىل أن إقليم كردستان 

  .سوف يكون مثاالً لإلقاليم

وبني أن هناك أمتيازات كثرية سوف حتصل 

عليها احملافظات يف حال إنشاء إقليم حيث أن 

ستزداد وتكون لديها إمكانيات عقد األموال 

مشاريع مع جهات استثمارية داخلية 

والتوجد وخارجية دون الرجوع اىل املركزية 

لدينا مشكلة مع أية حمافظة تطالب بأنشاء 

إقليم بشرط أن حتترم حقوق االقليات اليت 

  .تتواجد يف االقليم

وأشار إىل ان احلدود اإلدارية لإلقاليم 

احملافظات وميكن ستكون نفسها حدود 

التنازل عن بعضها ويف حال اليتم حلها 

بالتنازل ميكن اللجوء إىل احملكمة االحتادية أو 

.احلكومة املركزية

الضجة اليت حصلت على أما فيما خيص 

بسبب مطالبته بإنفصال السنة  أسامة النجيفي

أن تصرحيات النجيفي أثريت "أكد البزوين 

، فصالحتدثت عن انلسببني األول انه 

وفهمت بإنفصال السنة عن العراق، 

، ما مت يف واشنطنوالثاين،ان التصريح بذلك 

.املخاوف بأنه مشروع امريكي   اظهر

وكان رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

الذي يعد احد القياديني البارزين يف العراقية، 

قال لفضائية احلرة خالل زيارته الرمسية إىل 

 ٢٠ريكية اليت بدأها يف الواليات املتحدة االم

يف ) إحباطاً سنياً(حزيران اجلاري إن هناك 

العراق، وإذا مل يعاجل سريعا فقد يفكر السنة 

.باالنفصال

من جانبه أكد عضو جملس حمافظة البصرة 

أن إقامة اإلقاليم هو احلل األمثل  غامن املالكي

ملشاكل حمافظة البصرة، مشريا إىل أن جملس 

من التواقيع وقدمها إىل  احملافظة مجع عدد

وقال املالكي .رئيس الوزراء ألنشاء اقليم فيها

اليوم )للوكالة االخبارية لالنباء(يف تصريح 

أن احلل األمثل ملشاكل البصرة هو :" الثالثاء

يتطلب نضوج الوعي أنشاء إقليم لكن هذا 

لدى املواطن حبيث عندما خيتار ال  السياسي

سوبية خيتار على أساس العشرية واحمل

وأضاف أن جملس حمافظة البصرة ."واملنسوبية

أمجع تواقيع أرسلها رئاسة الوزراء وحلد اآلن 

وأشار إىل .مل يتم األجابه على هذا الطلب
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أن احلدود االدارية للمحافظات نفسها تكون 

احلدود االدارية لالقاليم وتكون هناك 

حكومات مصغرة داخل كل اقليم ماعدا 

تبقى  لوزارات االمنيةوزارة التجارة ووا

  .وزارات مركزية

وبني أن مشكلة اإلقاليم ليس باحلدود 

االدارية وامنا مىت يصل املواطن إىل مرحلة 

النضوج حبيث عندما خيتار مستقبله خيتاره 

على أساس املصلحة العامة ال على أساس 

.املصلحة اخلاصة

باملقابل دعا عضو جملس حمافظة كربالء 

وجود مركزية قوية يف  طارق اخليكاين إىل

بغداد، معلنا رفضه عن أنشاء اقاليم داخل 

للوكالة (وقال اخليكاين يف تصريح .العراق

أن حمافظة :" اليوم الثالثاء)االخبارية لالنباء

كربالء تؤمن باحملافظات اخلارجة عن 

تؤمن بوجود إقاليم املركزية لكنها ال

االقاليم ستؤدي إىل وأضاف أن ."متناثرة

جتزئة العراق على اساس طائفي عملية 

.وعنصري

 أيد التحالف الكردستاينيف غضون ذلك 

أنشاء اقاليم داخل العراق الن الدستور 

العراقي يقر ذلك، معلنا عن تأييده للمحافظة 

وأكد النائب عن .اليت ترغب بأن تكون إقليم

شريف / ائتالف التحالف الكردستاين/

سوف أن التحالف الكردستاين  سليمان

يصوت على أنشاء اقاليم داخل العراق، 

كاشفا عن وجود توجه حنو انشاء 

للوكالة (ضاف سليمان يف تصريح او.اقاليم

أن انشاء :" اليوم الثالثاء)االخبارية لالنباء

االقاليم مسألة دستورية والدستور يقر ذلك 

، ) "١٢١(و (١٢٠(و) ١١٧(يف املواد 

إقليم مشريا إىل انه حق كل احملافظات بأنشاء 

  ."خاص م

وأضاف أن الدولة العراقية مبنية على أساس 

الفيدرالية أي الوحدنة بني االقاليم واحملافظات 

لكن الذي النرغب به هو انشاء إقاليم على 

اساس طائفي أو مذهيب أو ديين وأمنا ان يتم 

انشاءها على اساس تأرخيي وجغرايف ومجيع 

وأشار إىل .فئات الشعب يعيشون داخله

ود منو يف التوجه بأنشاء االقاليم للحصول وج

على موازنة احملافظة االصلية واحلصول على 

  .امتيازات اخرى

فأكد  أما فيما خيص احلدود االدارية لالقليم

سليمان بأن هذا االمر يعود إىل املفوضية 

العليا لألنتخابات املستقلة بأجراء استفتاء 

  .نيةشعيب وبعدها تقوم بتحديد االمور القانو

ائتالف /من جانب اخر رفض النائب عن 

انشاء اقليم داخل  مظهر اجلنايب/ العراقية 

إىل انشاء االقاليم مشروع العراق، مشريا 
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امريكي واسرائيلي وجريان الشرق 

للوكالة (وقال اجلنايب يف تصريح .)ايران(

حنن ضد :" اليوم الثالثاء)االخبارية لالنباء

مشريا إىل ان  ،"أىل اقاليم  تقسيم العراق

مطالبات الشعب بأنشاء اقليم جاء بسبب 

الضغوطات اليت متارسها احلكومة على كل 

وأضاف الشعب يلجأ إىل .شرائح اتمع

انشاء االقاليم بسبب هذه الضغوطات اليت 

حرمت احملافظات من امواهلا واستحقاقاا 

االنتخابية، مطالبا احلكومة باملساواة جلميع 

)./ايران. (ل احملافظاتفئات الشعب ولك

جملس حمافظة ميسان يصوت : املوسوي 

قرار اقليم  باغلبية ساحقة على مناقشة

ميسان

رئيس جلنة  سعد املوسويصرح االستاذ 

 حمافظة ميسانالثقافة واالعالم يف جملس 

وافق جملس حمافظة ميسان وباغلبية : مبايلي 

كبرية على مناقشة امكانية اعالن حمافظة 

وذلك السباب عديدة امهها ، كأقليم  ميسان

حمرومية احملافظة سابقا وحاليا واالجحاف ، 

الذي تتعرض له من قبل احلكومة  الكبري

. االحتادية خبصوص املوازنة ونسبة التعيني 

واين متفائل جدا اذا ماقام اقليم ميسان فان 

سيأخذ حصته من ثروا كل مواطن ميساين 

قطع اراضي وستتوفر فرص عمل و الطبيعة

لكل فرد يف احملافظة

اموال طائلة من السعودية وخمابرات 

خليجية للضاري إلقامة مؤمتر عمان 

   النفصال األقاليم

اكدت مصادر عراقية يف عمان  :عمان/ البينة

رفضت دعوات وجهة اليها حلضور مؤمتر اا 

االقاليم يف العراق واليت حتضره شخصيات هلا 

لية لسياسية يف العراق العممواقف سلبية من 

وتقف خلفها املخابرات السعودية ومجاعة 

حارث اليت جندت كل امكاناا القامة هذا 

املؤمتر لغرض اخلروج بنتائج تدعم تشكيل 

وهذا ماترفضه كتل  اقليم سين يف العراق

. سياسية عراقية وابناء مناطق املنطقة الغربية 

الضاري حصل على واشارت املصادر بان 

ل طائله من السعودية وخمابرات اموا

لغرض اقامه هذا املؤمتر الذي  خليجية اخرى

رفضت حضوره عشرات الشخيات العراقية 

من مناطق البالد املختلفة بعد التاكد من 

وقوف السعودية ومجاعة الضاري خلف 

عملية اقامة هذا املؤمتر الذي يعد تراجعا 

خطريا يف ما تدعيه بعض الشخصيات الوطنية 

رفض هذا املشروع الذي يقام على  حول

وقالت املصادر بان . اساس طائفي ومذهيب 
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قدمت للذين حيظرون  هدايا ورشاوىهناك 

هذا املؤمتر بغية التاثري على قراراته من اجل 

اعطاء مؤشر على رغبة ابناء بعض احملافظات 

باالنفصال واخلروج من حتت خيمة العراق 

  . الواحد

طالب بإقامة حمافظات ت ٦: أبو ريشة

أقاليم

أكد أمحد أبو :بغداد ـ الصباح اجلديد

ريشة رئيس مؤمتر صحوة العراق أن إقامة 

إذا مل أقاليم يف العراق هو احلل األمثل 

تستجب األحزاب احلاكمة يف السلطة 

واإلقصاء، موضحاً أن  لنداءات عدم التهميش

ست حمافظات على األقل تطالب بإقامة 

" االحتاد"لصحيفة  وقال أبو ريشة.أقاليم

اإلماراتية إن املطالبات بإقامة إقليم يف 

قد  األنبار ونينوى وصالح الدينحمافظات 

ازدادت مؤخراً، بعد ما ملس أبناء هذه 

احملافظات سياسة التهميش واإلقصاء 

ومصادرة الرأي وعدم تقدمي اخلدمات 

وأضاف أن . بالشكل املطلوب على حد قوله

الثالث نقلوا هذه شيوخ عشائر احملافظات 

املطالب للحكومة العراقية وجملس النواب، 

مؤكداً أن حمافظات واسط وميسان والبصرة 

طالبت أيضا بإقامة أقاليم، وقد بلغت نسبة 

  .من عموم احملافظات الست% ٧٥املطالبات 

وأكد أن بناء الدولة على نظام الالمركزية 

 وإعطاء امليزانيات اخلاصة باإلقليم واحملافظات

املنتظمة فيها لتقدمي اخلدمات للمواطنني على 

غرار نظام احلكم يف إقليم كردستان، هو 

احلل من أجل اخلروج من سياسة احلزب 

وقال . والديكتاتورية اليت تتجه حنوها البالد

إن حزب واحد هو املسيطر على احلكم 

اآلن، وإن هذا احلزب حياول اإلطاحة 

  .ةباآلخرين متجهاً حنو الديكتاتوري

وأكد أبو ريشة أن السياسيني وشيوخ 

العشائر من احملافظات املهمشة شعروا باحلرج 

أمام ناخبيهم، ففضلوا املطالبة بإقامة إقليم 

. أسوة بكردستان لتنفيذ وعودهم االنتخابية

ال نفضل إقامة أقاليم مذهبية : واستدرك قائالً

أو طائفية، إمنا فيدرالية إدارية تأمتر بالنظام 

ركزي وإعطاء صالحيات إليصال الالم

اخلدمات ملواطنيها ضمن ميزانيتها احملددة 

وذكر أبو ريشة أن االبتعاد عن سياسة .هلا

التهميش واإلقصاء وااللتزام مببادئ الوحدة 

الوطنية يف إدارة احلكم وعدم االنفراد 

بالسلطة وإعطاء مجيع احملافظات صالحياا 

ى توفري وامليزانيات املقررة هلا للعمل عل
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اخلدمات ملواطنيها بشكل عادل، إذا ما 

  . توافرت، متنع إقامة أقاليم يف العراق

العراقية تدرس خيار : نائب عنها 

اإلنسحاب من احلكومة والتوجه حنو 

و مكتب الصدر ينفي .. املعارضة

  مطالبة زعيمه باستفتاء حول األقاليم 

كشف النائب عن : البينة اجلديدة/بغداد 

عن نية القائمة  قصي مجعة/ العراقية ائتالف/

العراقية االنسحاب من احلكومة،والتوجه حنو 

تشكيل كتلة معارضة برملانية يف حال عدم 

وقال مجعة يف تصريح .إكمال إتفاقية اربيل

أن القائمة العراقية » :صحفي امس االحد

سوف تنسحب من احلكومة يف حال عدم 

هذا »، مشريا اىل أن»اكمال اتفاقية اربيل

وأضاف ».اخليار يدرس االن داخل كتلته

القائمة العراقية جزء من العملية »أن

السياسية،والميكن أن تنسحب منها، ويف 

حال انسحاا من احلكومة ستبقى كتلة 

معارضة داخل الربملان إلجناح العملية 

وطالب مجعة البارزاين بالتدخل ».السياسية

ة وجيب الاء هذه االزمة النه صاحب املبادر

أن يقول احلقيقة يف إكمال مبادرة اربيل من 

  .عدمها

نفى املتحدث الرمسي باسم من جهة اخرى 

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 

الصدر،امس االحد، مطالبة الصدر بإجراء 

ونقل بيان .استفتاء حول مشروع األقاليم

الشيخ للهيئة السياسية للتيار الصدري عن 

تناقلته وسائل  ما«نفيه  صالح العبيدي

االعالم من أن السيد مقتدى الصدر قد 

طالب باجراء استفتاء حول مشروع األقاليم 

يف معرض رده على استفتاء قدم له خبصوص 

وقال .تصرحيات رئيس جملس النواب األخرية

مساحته أراد ان حيتج على كل من « العبيدي 

يتحدث بأسم املطلب الشعيب بانه جيب عليه 

يال يكشف عن هذا املطلب ان يكون له دل

الشعيب الذي ميثل كل الشعب العراقي وال 

يكفي رأي عشرة او عشرين وال حىت مئة او 

الف للقول بأنه مطلب شعيب ، سيما يف مثل 

واضاف .»هذه املواضيع املصريية احلامسة

يرى ان «العبيدي ان السيد مقتدى الصدر 

السري يف مشروع الفيدرالية خالل هذه الفترة 

قبل خروج االحتالل هو مغامرة بوحدة و

 مشروع التقسيم األمريكيالعراق ألن 

مازال أجندةً يضرب على أثرها احملتل يف كل 

  .» مناسبة
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اجراءات امنية مشددة يف ذي قار 

اليت تطالب » ااهدين«ترافق تظاهرة 

بفيدرالية يف اجلنوب و خبري يف القاعدة 

  : يكشف 

إىل مشروع انفصال السنة يعود 

  ويدعمه جتار كبار  ٢٠٠٧

اختذت اجلهات األمنية : البينة اجلديدة/ بغداد

يف حمافظة ذي قار،امس األحد، اجراءات 

امنية مشددة مع بدء جتمع يضم معارضني 

سابقني لنظام البعث يطلق على نفسه اسم 

تنظيم تظاهرة يطالبون فيها » ااهدين«

ات وتوفري اخلدم بإقامة فيدرالية يف اجلنوب

  .واقالة عدد من أعضاء جملس احملافظة

احلاج عبد الزهرة احد منظمي التظاهرة 

قال للبينة اجلديدة ان جتمع  األسدي

يرفض التفاوض مع اعضاء جملس ) ااهدين(

بعد ان مللنا من مساع وعودهم «احملافظة 

املتكررة اليت اطلقت يف املظاهرات السابقة 

نا تتلخص دون ان نرى اي فعل منهم، ومطالب

على اساس  يف اقامة فيدرالية اجلنوب

مناطقي وليس طائفي كما دعا اسامة 

النجيفي مؤخرا، واقالة عدد من اعضاء جملس 

احملافظة الذين فشلوا يف تقدمي اخلدمات وعلى 

  .»راسها الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية

سننظم اعتصاما امام جملس «: وأضاف

ملطالبنا املشروعة  احملافظة حلني االستجابة

ومنها تنظيف األجهزة االمنية من العناصر 

البعثية املندسة واليت حتاول اعاقة توفري األمن 

اسم جتمع " ااهدين"و. »واألمان للمواطنني

جديد يضم املعارضني السابقني لنظام حزب 

البعث والذين مل يعملوا كمسؤولني يف 

 ومل ٢٠٠٣احلكومات العراقية اليت اعقبت 

  .يستلموا مناصب يف الدولة اجلديدة

التظاهرة اليت انطلقت من ساحة احلبويب 

باجتاه جملس احملافظة، واليت شارك ا املئات، 

شهدت اجراءات امنية مشددة مل ترافق 

التظاهرات السابقة، حيث ضرب اجليش 

العراقي طوقا خارجيا حول منطقة التظاهرة، 

 بينما توىل العشرات من قوات مكافحة

الشغب محاية حميط جملس احملافظة الذي حتول 

وقال رئيس اللجنة .ملا يشبه الثكنة العسكرية

 سجاد االسدياألمنية يف جملس احملافظة 

تعليقا على االجراءات األمنية املرافقة 

مشاركة قوات اجليش جاءت «للتظاهرة، ان 

، مبينا أن »بامر من احملافظ طالب احلسن

كافية لضبط أعداد القوات األمنية «

ورفضهم وعن مطالب املتظاهرين .»األمن

كانت لدينا «: ، قالمقابلة اعضاء الس

جلسات سابقة مع املتظاهرين ورفضهم اللقاء 
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معنا االن أمر غري صحيح، ألننا دف اىل 

ايصال مطالبهم للحكومة املركزية بغية اجياد 

حل هلا، واذا تطلب االمر سنشكل وفدا 

سة جملس الوزراء لتلبية مشتركا للقاء رئا

وقد رفض املتظاهرون لقاء .»مطالبهم

اعضاء جملس احملافظة وقابلوهم تافات 

مضادة، مشددين على امهية تنفيذ وعودهم 

  .السابقة

من جانب اخر كشف خبري يف شؤون تنظيم 

القاعدة،امس األحد، أن مشروع انفصال 

السنة الذي أثاره مؤخرا رئيس الربملان 

امة النجيفي هو مشروع يعود إىل العراقي أس

عدد من التجار ويدعمه  ٢٠٠٧العام 

الظلم «، واعترب أن العراقيني املؤثرين

الذي تعانيه احملافظات السنية يقع » والتمييز

جزء كبري منه على عاتق مسؤولني من أهل 

السنة، الفتا إىل أن تقسيم العراق إىل أقاليم 

 إسرائيل ترفضه حىت إيران وال ترتاح إليه إال

  .وبعض دول اخلليج

يف تصريح صحفي،  املال ناظم اجلبوريوقال 

تصرحيات رئيس الربملان إسامة النجيفي «إن 

عن انفصال السنة أثارت لغطا وجدال كبريين 

يف الساحة العراقية بشكل عام، بعدما ألبست 

ثوب االضطهاد والتمييز حملافظات كوا سنية 

ض وظف هذه البع«، مشريا إىل أن »املذهب

التصرحيات لغايات وأبعاد منها ما هو سياسي 

تلك «وأضاف اجلبوري .»ومنها غري ذلك

احملافظات تعاين حقيقة من التهميش 

ومصادرة احلقوق والتجاوز على الكثري 

هذا الظلم «، إال أنه استدرك بالقول إن »منها

والتمييز يقع جزء كبري منه على أيدي 

وهم من  لسينمسؤولني انتخبهم املواطن ا

أهل السنة بل وبعضهم إسالميون جتمعهم 

قواسم املذهب واجلغرافية والعيش 

واعترب اخلبري بشؤون تنظيم القاعدة .»املشترك

املسؤولني هم من يسلب حقوق هؤالء «أن 

، »ويعيشون على مصائب املعدمني الضعفاء

ملاذا نلوم غرينا وندعي اضطهادنا «متسائال 

حلقيقة تقول غري على يديه، مع أن جل ا

  .»ذلك

على الرغم من أن «ولفت اجلبوري إىل أنه 

ممارسات القوات األمنية يف بعض احملافظات 

كانت ذات بعد طائفي وانتقامي بعيدا عن 

كل مهنية وانضباط، فالدعوة إىل إقليم السنة 

أو دولة سنية مل تكن وليدة تصريح النجيفي 

األخري بل أن الزرقاوي سبق النجيفي 

واضح اجلبوري وهو من القياديني الذين .ا

 ٢٠٠٦انشقوا عن تنظيم القاعدة يف العام 

لينضم إىل ما يعرف حاليا بالصحوات أن 

الزرقاوي كان دعا يف بيان ملا عرف آنذاك «
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إىل  ٢٠٠٦مبجلس شورى ااهدين يف العام 

إقامة دولة سنية يف وسط العراق وإقليما 

راد يف مشال خاصا م على غرار إقليم األك

  .»العراق وجنوب العراق ذو الغالبية الشيعية

الزرقاوي دعا أيضا إىل أن «وبني اجلبوري أن 

يضم هذا اإلقليم بغداد وصالح الدين 

واألنبار واملوصل ودياىل وجزءا من بابل 

وواسط، كم دعا شيوخ العشائر السنية إىل 

العمل على قيام هذا اإلقليم بل وجذر فكرة 

نة عن العراق مبا يعرف باملثلث انقسام الس

بدأ مشروعه «، مضيفا أن الزرقاوي »السين

بنواة ما يعرف حبلف املطيبني وهو حلف بني 

القاعدة وعدد من شيوخ ووجهاء عشائر 

وكشف اخلبري .»سنية كخطوة األلف ميل

هذا املشروع «بشؤون تنظيم القاعدة أن 

ليس وليد اللحظة أو الظرف ) انفصال السنة(

يل بل جرى اإلعداد له سريا منذ العام احلا

على يد جمموعة من التجار العراقيني  ٢٠٠٧

، مبينا أن »املؤثرين على سياسيني معروفني

املشروع مت اإلعداد له خدمة ملصاحلهم «

الفردية النفعوية الضيقة والذاتية ومت ) التجار(

تغطية هذا املشروع وإعطاءه صبغة الدفاع 

ومقدرام املنهوبة  عن أهل السنة وحقوقهم

  .»من الشيعة

الكثري من جتار «وبين املال ناظم اجلبوري أن 

ممن كانت جتارة العراق  ٢٠٠٣ما بعد العام 

اخلارجية أيام احلصار االقتصادي على العراق 

واجهات لتجارة املخابرات بأيديهم وكانوا 

وبعض املسؤولني السابقني، حتولوا  العراقية

مساسرة إىل شخصيات بعد سقوط النظام من

هؤالء «، مشريا إىل أن »ورجال أعمال عامة

كان هلم وألمواهلم األثر الكبري يف صناعة 

عدد من السياسيني العراقيني السنة، وترتب 

على هذه الصناعة اقتسام الكيكة العراقية 

  .»كمكافأة على ما قدموا من جهود للعراق

ولفت اخلبري بشؤون تنظيم القاعدة إىل أن 

الهتمام مبوضوع األقاليم بدأ بعدما أعلنت ا«

حقل عكاز وزارة النفط عن خطة الستثمار 

وهو ما دق ناقوس اخلطر لدى  يف األنبار

، »جتار السياسة أو أمراء احلرب والطوائف

قناعة تامة تولدت لديهم بان «موضحا أن 

مقدرات احملافظات لن تكون يف جيوم إال 

تأثري يف حالة واحدة هي التخلص من 

احلكومة املركزية يف بغداد، الذي لن يزول 

إال بإجياد أقاليم طائفية سواء ألبسوها ثوب 

  .»أقاليم إدارية أو غريها

البعض يرى أن تقسيم «ولفت املال إىل أن 

 نتيجة مرحية إلسرائيلالعراق إىل أقاليم 

وبعض دول اخلليج اليت ترى أن التحول يف 
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ريا إىل أن ، مش»العراق مل حيقق هلا جديد

التقسيم هي رؤية لدعاته وعرابيه يف أمريكا «

الذين اعترفوا مؤخرا يف تقرير ألحد مراكز 

دولة الدراسات املعتمدة بان العراق 

ورأى اخلبري بشؤون تنظيم القاعدة .»فاشلة

هذا االعتراف والصادر من دولة احتلت «أن 

العراق حتت هالة من الشعارات الرنانة اليت 

ال ورديا هلذا البلد وشعبه ما هو حتمل مستقب

، معربا »حماولة لتربير التقسيم مستقبالإال 

إيران ليست طرفا مؤيدا «عن اعتقاده أن 

لتقسيم العراق ذا الشكل فمن مصلحتها أن 

ترى العراق دولة واحدة ولو كان من 

  .»مصلحتها هذا التقسيم لفعلته منذ زمن

يف  إقامة أقاليم طائفية«وأوضح املال أن 

العراق سيؤثر على البنية الدميغرافية يف إيران 

ويؤدي البلد ذو التنوع القومي واملذهيب 

وهذا ما  بالتايل إىل انتقال العدوى إليها

ختشاه عدوى عرب اجلنوب إىل عرب 

، »االحواز وأكراد العراق إىل أكراد إيران

هذا احلدث سيعطي الغرب «الفتا إىل أن 

، كما أن قلياتمربرا للتدخل حلماية األ

وجود عراق ضعيف أفضل إليران من فتح 

وأكد اخلبري بشؤون تنظيم .»باب األقاليم

شيعة العراق رفضوا األقاليم قبل «القاعدة أن 

سنته ومل تقبل خنبهم أن تكون جزءا منه 

مهما كانت التحديات، كون املستفيد من 

تشرذم العراق إىل أقاليم هو كل طامع 

بقاء العراق موحدا قويا «، معتربا أن »وحاقد

ليس يف مصلحة الكويت اليت سعت سابقا 

إىل دعم إقليم البصرة لتتجاوز مسالة الكويت 

  .»جزء من العراق


