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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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دعوات االنفصال بتشكيل    حتذيرات رئيس الوزراء نوري املالكي"وصف نائب عن التحالف الكردستاين -

اليوم ] أين[يف تصريح لوكالة كل العراق  حممود عثمانوقال النائب " .سياسية اكثر من قانونيةبأنها   األقاليم 

حتمل طابعاً وات تشكيل األقاليم يف الوقت الراهن بأنها حتذير رئيس الوزراء نوري املالكي حول دع"     اجلمعة إنّ 

".سياسياً أكثر مما هو قانوين ألنّ فكرة تشكيل األقليم مادة نص عليها الدستور

عقد أمس اخلميس أنّ مؤمتر لشيوخ ووجهاء حمافظة بغدادوكان رئيس الوزراء نوري املالكي قد اعترب خالل -

لكنه تضمن فكرة تشكيل االقليم ، وتضمنها  االنفصال وإشاعة أجواء التقسيمفكرة مل يتضمنالدستور العراقي 

ارمحوا الشعب "داعياً املطالبني بتشكيل األقاليم والفدراليات أو االنفصال، بالقول "بأصوهلا وضوابطها وثوابتها 

"!لركبألنه لو حصل هذا القتتل الناس ولسالت الدماء إىل االعراقي وارمحوا العراق ووحدته، 

قلة " يف وقت سابق إنّ] أين[قال لوكالة كل العراق عبد احلسني عبد الرضاوكان رئيس جملس حمافظة ميسان -

وأشار اىل   ".إعالن األقليماليت تعيشها احملافظة وراء الدعوى ملناقشة  التخصيصات املالية واإلمهال وحالة احلرمان

جمالس حمافظات البصرة والناصرية واحملافظات ااورة  ليم ستقوم مبفاحتة احلكومة احمللية يف ميسان بعد إعالن األق" أن

".حمافظات)٩( حمافظات أو من)٣(لتشكيل أقليم من

، عدم رد جملس الوزراء على طلب تأسيس إقليم البصرة يشكل خمالفة دستورية صرحيةواعترب جابر أن -

كمة االحتادية حلسم الطلب لكن ذلك مل جيد نفعاً، حبسب مؤكداً أن جملس احملافظة سبق وان لوح باللجوء إىل احمل

.قوله

من خالل عدم التصويت له  الشعب وحده يستطيع منع تشكيل االقاليمواوضح حرب يف سياق تصرحيه بأن -

كما حدث يف حمافظة البصرة عندما قدم النائب وائل عبد اللطيف طلبا لتشكيل اقليم البصرة ومل حيصل املشروع 

.حينهاات الالزمةعلى االصو

يضاف اىل ذلك أن حمافظة البصرة ليست الوحيدة يف شكواها من املركزية املقيتة و فشل املركز يف توفري -

ينادون بضرورة إجياد حلول  اجلنوب و الوسط و الغرباخلدمات و هناك مطالبات من عدة حمافظات عراقية يف 

.ناجعة هلذه املشكلة

استغرابه من ان من يطالب بتشكيل االقاليم اليوم كانوا  وائل عبد اللطيفلقاضي ابدى عضو التحالف الوطين ا-

من شتمنا وخونونا يف "ان] اين[وقال لوكالة كل العراق .يف السابق يشتموننا وخيونونا ملطالبتنا بتشكيل االقاليم

  .السابق هو نفسه من يطالب بتشكيل االقاليم اليوم
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  :جتمعان معارضان بنينوى

" مثرية للفتنة"ات النجيفي تصرحي

وندعو للتظاهر ضدها وإجراء 

انتخابات مبكرة

وجه جتمعان : نينوى/ السومرية نيوز 

سياسيان معارضان حلكومة نينوى، األحد، 

انتقادات شديدة لرئيس الربملان العراقي، 

أسامة النجيفي، على خلفية تلميحاته بشأن 

ما إمكانية انفصال السنة، ويف حني دعا أوهل

لتغيري  إجراء انتخابات برملانية مبكرةإىل 

الواقع الذي تعيشه البالد بعامة واحملافظة 

بتنظيم تظاهرات خباصة، طالب اآلخر 

سلمية تندد بتصرحيات رئيس  واعتصامات

ختدم االحتالل األمريكي "الربملان اليت 

  ".واألجندات اخلارجية

وقال رئيس جتمع نينوى للتغيري والبناء يف 

، خالل مؤمتر الشيخ نواف اجلرباصل، املو

صحايف عقده اليوم األحد، يف املوصل 

التجمع "، إن "السومرية نيوز"وحضرته 

يطالب بإجراء انتخابات مبكرة يف العراق 

بعامة ونينوى خباص لتغيري واقعها احلايل حنو 

األفضل، وايء بقيادات جديدة للمحافظة 

وميام تعزز التالحم بني أبنائها مبختلف ق

، "ومكونام وتستفيد من خرياا الوفرية

رفض التجمع تلميحات رئيس "معرباً عن 

، أسامة النجيفي، بشأن الربملان العراقي

انفصال السنة، اليت أطلقها من 

الذي استطاع جتاوز " وأضاف أن ".أمريكا

الكثري من احملن والصعاب سيتجاوز هذه احملنة 

مشرياً إىل أا ، "أيضا بصربه وقوته وتالمحه

  .، حبسب رأيه"تنم عن فكر ضيق"

وكان قد نفى رئيس جملس النواب أسامة 

حزيران املاضي،  ٣٠النجيفي، اخلميس 

دعوته إىل إقامة إقليم للسنة، مبيناً أنه وصف 

حالة من حاالت اتمع العراقي، ويف حني 

انتقد عدم تقيد احلكومة ببند الالمركزية اليت 

سياسي اجلديد، كشف عن ثبتها النظام ال

وجود طلبات مقدمة من جملسي حمافظيت 

    .البصرة وواسط لتشكيل إقليم البصرة

وكانت فضائية احلرة، نسبت إىل النجيفي، 

الذي يعترب أحد أبرز قيادات القائمة العراقية، 

قوله خالل زيارته إىل الواليات املتحدة، اليت 

حزيران اجلاري، إن هناك  ٢٠بدأها يف 

يف العراق، وإذا مل يعاجل سريعاً " باطاً سنياًإح"

  ". باالنفصال"فقد يفكر السنة 

، من الشيخ خليل السبعاويمن جانبه دعا 

السومرية "جتمع عشائر نينوى، يف حديث لـ

تنظيم تظاهرات واعتصامات "، إىل "نيوز
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سلمية يف نينوى وعموم العراق، تندد 

بتصرحيات رئيس الربملان العراقي بشأن 

مثل هذه "، مؤكداً أن "شكيل إقليم للسنةت

التصرحيات ختدم االحتالل األمريكي 

واألجندات اخلارجية األخرى وال تصب يف 

وقال السبعاوي، إن ".مصلحة الشعب العراقي

 املشاريع التقسيمية متثل خطاً أمحرمثل هذه "

العراق ظل "، مبيناً أن "ال جيوز االقتراب منه

أبنائه وعشائره موحداً منذ قرون، وبقي 

متالمحني ومتناخني من الشمال إىل اجلنوب، 

برغم اهلجمات الشرسة اليت أرادت النيل من 

  .، حبسب تعبريه"هذه األخوة والتالحم

، أهايل مدينة املوصلإىل ذلك عرب العديد من 

كم مشال  ٤٠٥(مركز حمافظة نينوى 

 رفضهم للتصرحيات، عن )العاصمة بغداد

الربملان العراقي بشان  اليت أدىل ا رئيس

خالد وقال املواطن . تشكيل إقليم للسنة

، إن "السومرية نيوز"، يف حديث لـغامن

تصرحيات رئيس الربملان العراقي الذي انتخبه "

العراقيون، ينبغي أن تكون مدروسة ومسؤولة 

ال استفزازية دف إىل تقسيم العراق من 

، "خالل مشاريع خاضعة ألجندات خارجية

إطالق النجيفي مثل هذه "غرباً من مست

التصرحيات اليت تؤجج الشارع العراقي وختلق 

ودعا غامن، ".فجوة بني مكوناته املختلفة

تقدمي اعتذار للشعب "رئيس الربملان إىل 

، "عن هذه التصرحيات الال مسؤولة العراقي

  .حبسب رأيه

، هو جتمع نينوى للتغيري والبناءيشار إىل أن 

لسياسية املعارضة للحكومة احد التجمعات ا

احمللية يف حمافظة نينوى، وعقد مؤمترات 

ولقاءات عديدة حضرها شيوخ عشائر 

ومسؤولني حمليني، دف تغيري احلكومة احمللية 

وجملس حمافظة نينوى، وحتسني مستوى تقدمي 

اخلدمات للمواطنني وسرعة رحيل قوات 

االحتالل األمريكي، وإطالق سرح األبرياء 

  .عتقلنيمن امل

وأثارت تصرحيات النجيفي العديد من ردود 

الفعل الساخطة، برغم نفيه دعوته إىل إقامة 

إقليم للسنة، فقد أكد النائب عن دولة 

حزيران  ٢٩، يوم علي الشالهالقانون 

نائباً من كتل خمتلفة قدموا  ٥٢املاضي، أن 

طلباً إىل الربملان ملساءلة رئيس جملس النواب 

  . بشان انفصال السنةبشأن تصرحياته 

واعترب القيادي يف التحالف الكردستاين 

حزيران املاضي، أن  ٢٧، يوم 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 
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العراقية ودولة القانون  نفسه أن صراعات

طائفية وسياسية، داعياً الكتل إىل حبث إمكان 

إقامة األقاليم على أساس جغرايف وفقا 

  . للدستور

األمني العام حلركة العدل يف حني قال 

املنضوية ضمن  واإلصالح العراقي يف نينوى

حزيران املنصرم، إن  ٢٧ائتالف العراقية، يف 

ائه ال وجود حاكم غري مقبول من شرك

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 إىل التراجع عن 

انفصال "فيها بإمكان  تصرحياته اليت لوح

، مؤكداً أن القبول بتقسيم العراق يعد "السنة

  .وصمة عار حبق من يقبل به

يشار إىل أن القائمة العراقية أعلنت يف وقت 

 تقف حبزم ضد أي حماولة لتمزيقسابق أا 

العراق على أسس طائفية، مشرية إىل أن ما 

تناقلته وسائل اإلعالم مؤخراً من تصرحيات 

مة أقاليم يف بعض احملافظات الغربية حول إقا

  .مت حتويرها بشكل غري دقيق

الذي يرأسه رئيس " عراقيون"يذكر أن جتمع 

جملس النواب أسامة النجيفي، تأسس يف 

 ٢٠وحاز على  ٢٠٠٩تشرين األول من عام 

مقعداً يف االنتخابات الربملانية األخرية ضمن 

ظة القائمة العراقية، واغلب نوابه ميثلون حماف

نينوى اليت سيطر التجمع على غالبية 

  . مقاعدها

حتذير املالكي من دعوات : عثمان 

ي االنفصال بتشكيل األقاليم سياس

واجتماعه املرتقب مع عالوي لن حيل 

األزمة

يوليو /متوز ٠٨، اجلمعة] أين-بغداد[

٢٠١١

وصف نائب عن التحالف الكردستاين 

حتذيرات رئيس الوزراء نوري "

دعوات االنفصال بتشكيل    املالكي

سياسية اكثر من بأنها األقاليم 

يف  حممود عثمانوقال النائب ".قانونية

اليوم اجلمعة ] أين[العراق  تصريح لوكالة كل

حتذير رئيس الوزراء نوري املالكي "     إنّ 

حول دعوات تشكيل األقاليم يف الوقت 

الراهن بأنها حتمل طابعاً سياسياً أكثر مما هو 

قانوين ألنّ فكرة تشكيل األقليم مادة نص 

  ".عليها الدستور 

وكان رئيس جملس النواب والقيادي يف 

أسامة النجيفي قد اعلن يف القائمة العراقية 
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تصريح صحفي عن إمكانية تشكيل أقليم 

سين لشعور أبناء الطائفة السنية باإلحباط 

  .والتهميش 

تصرحيات املالكي تندرج " وأضاف أنّ 

ضمن تبادل االامات على خلفية اام 

رئيس القائمة العراقية أياد عالوي احلكومة 

ساد والقضاء على الف بالفشل يف حفظ األمن

وانتشار امليليشيات خالل مؤمتر الناتو 

وتعكس حجم اهلوة واخلالف بني دولة 

القانون الذي يتزعمه املالكي والقائمة العراقية 

" وأشار اىل أنّ ".اليت يترأسها عالوي 

االجتماع املرتقب بني الطرفني الذي سريعاه 

لن حيل  جالل طالباينرئيس اجلمهورية 

ئتها ألنّ اخلالفات االزمة بالكامل بقدر د

وصلت اىل حد غري طبيعي من االامات 

  "والتشنج بينهما 

وكان رئيس الوزراء نوري املالكي قد اعترب 

 مؤمتر لشيوخ ووجهاء حمافظة بغدادخالل 

عقد أمس اخلميس أنّ الدستور العراقي مل 

فكرة االنفصال وإشاعة أجواء يتضمن

،  التقسيم لكنه تضمن فكرة تشكيل االقليم

داعياً "وتضمنها بأصوهلا وضوابطها وثوابتها 

املطالبني بتشكيل األقاليم والفدراليات أو 

ارمحوا الشعب العراقي "االنفصال، بالقول 

وارمحوا العراق ووحدته، ألنه لو حصل هذا 

  "! القتتل الناس ولسالت الدماء إىل الركب 

هذا ومن املقرر أن جيتمع رئيس الوزراء 

ورئيس القائمة العراقية غداً نوري املالكي 

السبت استكماالً لالجتماع السابق الذي 

رعاه رئيس اجلمهورية جالل طالباين دف 

حلحلة األزمة السياسية ملا شهدته الساحة من 

خالفات بني بعض الكتل خاصة بني قائميت 

ائتالف دولة القانون والعراقية إذ شهدت 

ف العالقة بينهما توتراً على خلفية مواق

سياسية لزعيمي القائمتني نوري املالكي وأياد 

  /عالوي

الفيدرالية : أعضاء يف جملس ميسان 

مشاكل احملافظةهي الطريقة املثلى حلل 

٢٠١١يوليو /متوز ٠٨، اجلمعة-أين-ميسان

القت التصرحيات اليت أدىل ا رئيس جملس 

النواب أسامة النجيفي حول إقامة أقليم 

للعرب السنة صدى واسعاً يف حمافظة ميسان، 

وفتحت شهية أعضاء جملس احملافظة لتفعيل 

الذي أقره جملس النواب يف  نظام األقاليم

يف  ٢٠٠٦ألول عام تشرين ا

قرر جملس حمافظة ميسان حيث ."حمافظتهم

يف جلسته اإلثنني املاضي أن يعقد وباإلمجاع 

يف اليوم التايل اجتماعاً ملناقشة إعالن ميسان 
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أقليماً مستقالً إال أنه قرر تأجيله اىل اإلثنني 

املقبل ألسباب تنظيمية حبسب أحد أعضائه 

 يف احملافظة واعترب بعض املسؤولني احملليني

يف تصرحيات  دعوات إنشاء أقليم يف احملافظة

بأنها احلل الناجح للمشاكل اليت ] أين[لـ 

تعاين منها احملافظة كنقص اخلدمات والبطالة 

املستشرية يف صفوف أبناء احملافظة والفقر 

املدقع الذي يعاين منه نسبة كبرية من أهايل 

.احملافظة

س حمافظة عضو جملويف هذا الصدد نقل 

 حمسن البخايتميسان عن كتلة شهيد احملراب 

فكرة إنشاء األقليم هي السبيل األمثل  "أنّ

حلل كافة املشاكل اليت تعاين منها احملافظة 

جتهيز الطاقة الكهربائية  كاخنفاض ساعات

للمواطنني ونقص املياه الصاحلة للشرب 

ونسبة البطالة الكبرية يف صفوف أبناء احملافظة 

، "ها من املشاكل اليت تعاين منه احملافظةوغري

هذه املشاكل تعاين منها حمافظة " مبيناً أنّ 

ميسان أبان حكم النظام السابق واىل اآلن 

سنوات )٨(تعاين منها رغم مرور أكثر من

على اإلطاحة بالنظام السابق إذ أنّ احلكومة 

  ."املركزية مل تستطع حل هذه املشاكل

أنّ جتربة أقليم كما " وأضاف البخايت 

كردستان واليت تعد جتربة ناجحة بسبب ما 

االقتصادي  االحققته من إجنازات على 

واألمين أعطت الدافع القوي اىل التفكري 

."بإنشاء أقليم يف احملافظة

عبد وكان رئيس جملس حمافظة ميسان 

قال لوكالة كل احلسني عبد الرضا

قلة " يف وقت سابق إنّ] أين[العراق

خصيصات املالية واإلمهال وحالة احلرمان الت

اليت تعيشها احملافظة وراء الدعوى ملناقشة 

احلكومة احمللية " وأشار اىل أن  ".إعالن األقليم

يف ميسان بعد إعالن األقليم ستقوم 

جمالس حمافظات البصرة والناصرية   مبفاحتة 

لتشكيل أقليم واحملافظات ااورة

  ".فظاتحما)٩( حمافظات أو من)٣(من

احلرمان استمر عنواناً " وأوضح عبد الرضا أنّ

حملافظة ميسان رغم أنّ احملافظة من أغىن 

املناطق يف العامل مبا حتتوي عليه من ثروات 

ميسان تعترب " مشرياً اىل أنّ ، "ومعادن طبيعية

من املناطق املهمة يف الوقت احلاضر يف إنتاج 

  ".النفط

ر مبدأ الفيدرالية الدستور العراقي أق" يذكر أنّ

كنظام حكم يف العراق حيث تنص 

من الدستور على أن يتكون )١١٣(املادة

النظام االحتادي يف مجهورية العراق من 

عاصمة وأقاليم وحمافظات ال مركزية 

  . وإدارات حملية



التحدي الصهيوين                   )٩_٢٢(املتابع اإلستراتيجي                  التحدي االمريكي             

alkashif.org:  للمركزالعنوان األلكتروين

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٥٥من ١٢                             ٢٠١١-أيلول

حق كل حمافظة أو  كما يضمن الدستور

أكثر لتكوين أقليم بناءاً على طلب االستفتاء 

١١٦( لشروط اليت ذكرا املادةعليه وفقاً ل

من الدستور وهي طلب من ثلث األعضاء )

يف كل جملس من جمالس احملافظات اليت تروم 

تكوين األقليم ، وطلب من عشر الناخبني من 

كل حمافظة من احملافظات اليت تروم تكوين 

    .األقليم

عضو جملس حمافظة ميسان من جانبه أرجع 

وافع التفكري د عن دولة القانون حسن الزم

تداخل الصالحيات بني "بإقامة أقليم اىل 

وكذلك احلكومة احمللية واحلكومة املركزية 

الذي يتضمن صالحية )١٢(لتهميش قانون

احملافظات ووجود عقلية تدفع باجتاه املركزية 

حنن "وأضاف ."يف وزارات احلكومة االحتادية

يف كتلة دولة القانون باحملافظة لسنا ضد 

ليم أو ضد املطالبة بالفيدرالية تشكيل أق

ولكننا نعتقد أنّ املوضوع يثري حساسية لدى 

وأوضح ."بعض األوساط يف الوقت احلايل

جملس احملافظة إذا صوت على إقامة "الزم أنّ 

أقليم يف احملافظة فإننا يف دولة القانون سوف 

."لن نعارض هذا القرار

 اىل أنّ تفعيل النظام حمللون سياسيونويشري 

الفيدرايل يف الدولة العراقية وتشكيل األقاليم 

سيسهم يف وإعطاؤها ميزانيات خاصة ا 

وحل الكثري  تقدمي خدمات أفضل للمواطنني

ويضيف .من املشاكل السياسية يف البلد

هؤالء أنّ تشكيل األقاليم يف البلد سينهي 

الصراع على احلكم والطائفية السياسية 

ات التهميش ويساعد يف التخلص من مفرد

واإلقصاء اليت كثر استعماهلا على مدى تاريخ 

 .العراق

بدوره قال عضو جملس احملافظة عن كتلة 

الفيدرالية أو " أنّ  ميثم الفرطوسياألحرار 

الال مركزية يف إدارة الدولة هي حل جلميع 

، "املشاكل اليت تعاين منها احملافظات

ولكنها يف الوقت الراهن صعبة "مستدركاً 

لتنفيذ وحتتاج اىل دراسة وإعداد مجاهريي ا

إذا مل تغري "وتابع الفرطوسي ."لتقبلها

احلكومة املركزية مناهج عملها مع احملافظات 

وإعطاء صالحيات أوسع الس احملافظات 

."ال مناص منه   إعالن األقليم أمرفإنّ 

تشرين  ١١وكان جملس النواب قد أقر يف 

نون تشكيل قا ٢٠٠٦أكتوبر عام / األول 

نظام األقاليم بعد جماذبات ومناكفات بني 

وتعد  .الكتل السياسية حول هذا القانون

الفيدرالية نوعاً من أنواع احلكم حيث تقسم 

السلطة يف البلد اىل حكومة مركزية وأقاليم 

يعتمد كل منهما على اآلخر وتتمتع فيه 

األقاليم بشيء من اخلصوصية يف السلطات 
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نفيذية والقضائية وتتوزع فيه التشريعية والت

 .الصالحيات بني األقاليم واحلكومة املركزية

واملبدأ األساسي يف النظام الفيدرايل هو أنّ 

الصالحيات والسلطات يف الدولة الفيدرالية 

كثرياً من " يذكر أنّ.تتركز يف أيدي األقاليم

الدول حتكم بنظام فيدرايل وأشهر هذه الدول 

األمريكية وعلى  الواليات املتحدةهي 

املستوى األقليمي هي اإلمارات العربية 

". املتحدة 

من يفكر ) : واف ( حاكم الزاملي لـ

باألقاليم فانه سيخسر موارد مهمة تؤثر 

على حمافظته

فجر بواسطة /حممد اجلبوري –بغداد 

السالم

 حاكم الزامليعد عضو كتلة األحرار استب

قبول الكتل السياسية االبتعاد عن فكرة 

تأسيس األقاليم ما مل تعطى الصالحيات 

وقال الزاملي يف .الكاملة الس احملافظات

استبعد :)واف(   لـتصريح اليوم السبت

قيام الكتل السياسية بالتخلي عن فكرة 

افية تأسيس األقاليم ما مل متنح صالحيات ك

للحكومات احمللية بان تتخذ القرارات وان 

  ,تدير شؤون احملافظات بأنفسها 

مضيفا عندما متتلك جمالس احملافظات 

صالحياا فإا ستجد دعما من حكومة 

املركز وبالتايل ستجد كل حكومة حملية 

نفسها مستفيدة من حمافظتها وبعدها ال تفكر 

فصال مؤكدا أن من يفكر ذا االنباالنفصال 

فانه سيخسر موارد مهمة وكبرية قد تؤثر 

على وضع حمافظته يف اجلانبني االقتصادي 

  .واملعيشي

كثرة الدعوات اىل إنشاء ويصف الزاملي 

األقاليم إمنا هي ورقة ضغط على احلكومة 

الفتا  املركزية للحصول على مكاسب معينة

اىل تشكيل جلنة ستقوم مبتابعة املوازنة العامة 

من لديه حق فانه سيأخذه على حد وبالتايل 

أن الكتل السياسية تسري اآلن  :ؤكدا م.قوله

يكون للمجالس الصالحيات بدل باجتاه أن 

داعيا اىل أن يكون  فكرة إنشاء األقاليم

إنشاء تلك األقاليم فيما لو مت اللجوء إليها 

على أسس ال متس بوحدة العراق وان ال 

  .تكون ذات طابع مذهيب أو تقسيمي

البارزاين يتهيأ لفك حتالفه مع املالكي

٩/٧/٢٠١١شط العرب/ أمحد الساعدي 

أشارت مصادر مطلعة لوكالة أنباء شط 

العرب ان السيد مسعود البارزاين رئيس اقليم 

فه مع املالكي بعد يتهيأ لفك حتالكردستان 
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و قد  .املواقف االخرية للمالكي جتاه الكرد

اكدت هذه املصادر ان البارزاين اشار اىل ان 

املربمة  ١٩املالكي مل ينفذ ايا من النقاط الـ 

بينه و بني القوى الكردية اليت منحته الثقة 

إضافة  .لرئاسة ثانية وفقا اللتزامه ذه النقاط

فع من كبار القادة الكرد اىل ان هناك تقريرا ر

يف املؤسسات االمنية قبل ايام يشري اىل 

ميش و استبعاد الكرد بالكامل من 

املؤسسات هذه ، و هناك مؤشرات للتعامل 

 .غري الصديق معهم يف هذه املؤسسات

علما ان تصرحيات املالكي االخرية يف اعتبار 

تشكيل االقاليم يسبب بتفكك البالد و 

اخلي اربك هذه العالقة اىل حد االقتتال الد

و قد اكدت هذه املصادر ان موقف  .البعيد

املالكي من بعض الشخصيات الوطنية 

و  كالسيد اجلليب و الدكتور اياد عالوي

ترتيب ملفات ضد مندويب الكرد يف بغداد 

كجوان فؤاد معصوم و بروسكه نوري 

هو السبب االخر يف انفكاك ... و  شاويس

 .هذا العقد

ذكرت املصادر ان البارزاين يف حديث و

خاص له شكا عدم وفاء املالكي ببنود إتفاقية 

أربيل معتربا عدم تنفيذها موقف يراد منه 

إفشال مبادرته و جتاهل ما إتفق عليه قادة 

الكتل مما يعرض مصداقية املالكي اىل خطر و 

يصبح بالنسبة اىل اي شريك سياسي ، جمرد 

ويرى بعض .خمادع الميكن الوثوق به

 ١٩املراقبني بأن فتح الكرد ملف البنود ال 

ستحرج املالكي الذي حيتاج اىل قدر كبري 

من التماسك مع شركائه بغية عدم تقدمي 

.تنازالت لعالوي

ويف السياق نفسه كان النائب عن التحالف 

قد دعا احلكومة إىل  حمود عثمانالكردستاين 

ع الكشف عما قال إا اتفاقيات سرية م

تركيا وإيران، قائال إن استمرار القصف 

اإليراين والتركي مرتبط ذه 

وأعرب النائب عثمان عن اعتقاده .االتفاقيات

بأن السبب يف عجز احلكومة العراقية عن 

احلد من القصف التركي واإليراين للمناطق 

احلدودية هو وجود اتفاقيات أمنية سرية 

كما طالب عثمان يف .مربمة مع البلدين

احلكومة العراقية " راديو سوا"حديث لـ

ورئاسة الوزراء واملسؤولني بضرورة الكشف 

.عن تلك اإلتفاقيات
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ما يقود : بارزاين يرد على املالكي

العراق حنو اهلاوية هو عدم االلتزام 

بالدستور وليس الدعوة اىل تشكيل 

االقاليم

٩/٧/٢٠١١

أبدى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاين 

به من تصرحيات رئيس الوزراء استغرا

حتذيره من حماوالت تشكيل املالكي، بشأن 

واعترب بارزاين يف بيان اصدره  .اقاليم اخرى

اليوم الدعوة اىل تشكيل االقاليم شيء قانوين 

ودستوري، بل ويعزز وحدة الشعب العراقي، 

يف  على عكس ماذهب اليه املالكي

وقال ان ما يقود العراق حنو   .تصرحياته

اهلاوية هو عدم االلتزام بالدستور وليس 

.الدعوة اىل تشكيل االقاليم

دولة القانون تتجاهل حتذيرات املالكي 

و تدعوا اىل إقامة إقليم البصرة

٩/٧/٢٠١١

لتصرحيات املالكي املناوئة يف جتاهل واضح 

للفدرالية و إعتبارها خطرا يهدد وحدة 

 مالعراق و سيصل البالد جراءها اىل محام د

أكد عضو يف ائتالف دولة القانون السبت، 

أكثر من ثلث أعضاء جملس حمافظة أن 

، البصرة صوتوا لصاحل إقامة إقليم البصرة

معتربا أن تقييد احلكومة االحتادية

لصالحيات جمالس احملافظات أدى إىل !!!

 .توجه األخرية إلنشاء اإلقليم

يف حديث  حسني األسديوقال 

أكثر من ثلث "إن ، "السومرية نيوز"لـ

أعضاء جملس حمافظة البصرة صوت لصاحل 

إقامة إقليم البصرة وأرسل الطلب إىل رئيس 

جملس الوزراء وأمانته العامة وجملس النواب 

هذا الطلب "، مشريا إىل أن "خبطاب رمسي

البد أن يتبعه موعد من قبل املفوضية العليا 

لالنتخابات إلجراء استفتاء خيتار من خالله 

ب البصري بأن يكون إقليما أم الشع

قضية إنشاء األقاليم "وأوضح األسدي أن ."ال

دستورية وقانونية أشار إليها الدستور يف أكثر 

 ٢١من مادة، باإلضافة إىل أن قانون رقم 

إنشاء إقليم "، مبينا أن "نظمها بشكل واضح

اجلنوب مرتبط باجلماهري البصرية فإذا كانت 

."معه فهي قضية قانونية

أكد عضو ائتالف دولة القانون أن و

تعمل باجتاه احلكومة االحتادية ما زالت "

رغم أن  تكبيل حركة احلكومات احمللية

القانون أعطاها جمموعة كبرية من 

التلكؤ "، مشريا إىل أن "!!!!الصالحيات

الكبري يف تنفيذ املشاريع وحتقيق اخلدمات 
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للمواطن البصري والعراقي بشكل عام هو 

جئ يف كثري من األحيان احملافظات الذي يل

إىل اختاذ هذه الوسيلة للتعبري عن 

احملافظات "وأشار األسدي إىل أن ."حقوقها

أخذت تفكر بإنشاء األقاليم بعد أن وجدت 

أن إقليم كردستان يتقدم بشكل واضح 

ويشهد استقرارا أمنيا وخدميا قياسا إىل 

حمافظات العراق اليت تعاين من سوء اخلدمات 

لكؤ املشاريع وعدم قدرة احلكومات احمللية وت

وأعترب عضو ."بوفاء وعودها إىل اجلماهري

مطلب إقامة إقليم يف "دولة القانون أن 

مطلبا البصرة أو مبحافظات أخرى بات 

املرجعية الدينية "، مؤكدا أن "شعبيا ومجاهرييا

ستكون يف مثل هذه القضايا مع ما خيتاره 

قامة اإلقليم أو الشعب واجلمهور سواء مع إ

."ضده

يذكر أن نوري املالكي قد صرح خالل 

مؤمتر لشيوخ ووجهاء حمافظة بغداد عقد يوم 

ارمحوا الشعب العراقي ":اخلميس املاضي

وارمحوا العراق ووحدته، ألنه لو حصل هذا 

 ."القتتل الناس ولسالت الدماء إىل الركب

.يف إشارة اىل دعاة الفدرالية و إقامة األقاليم

أكثر من ثلث أعضاء جملس :األسدي

البصرة صوتوا إلقامة إقليم بسبب 

تقييد صالحيات جمالس احملافظات

متوز  ٠٩السبت  -بغداد/ السومرية نيوز 

٢٠١١     

أكد عضو يف ائتالف دولة القانون الذي 

يتزعمه رئيس الوزراء نوري املالكي، السبت، 

أن أكثر من ثلث أعضاء جملس حمافظة 

، صوتوا لصاحل إقامة إقليم البصرةالبصرة 

معتربا أن تقييد احلكومة االحتادية لصالحيات 

جمالس احملافظات أدى إىل توجه األخرية 

  . إلنشاء اإلقليم

يف حديث  حسني األسديوقال 

أكثر من ثلث "، إن "السومرية نيوز"لـ

أعضاء جملس حمافظة البصرة صوت لصاحل 

إىل رئيس  إقامة إقليم البصرة وأرسل الطلب

جملس الوزراء وأمانته العامة وجملس النواب 

هذا الطلب "، مشريا إىل أن "خبطاب رمسي

البد أن يتبعه موعد من قبل املفوضية العليا 

لالنتخابات إلجراء استفتاء خيتار من خالله 

  ".الشعب البصري بأن يكون إقليما أم ال

وكان رئيس جملس النواب العراقي أسامة 

يف مؤمتر صحايف عقده، اية النجيفي كشف 

حزيران املاضي، عن وجود طلبات مقدمة من 
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جملسي حمافظيت البصرة وواسط لتشكيل 

إقليمي البصرة والكوت، وفيما أكد أن هذه 

الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة 

األقاليم إىل تعديل الدستور وعدم القفز 

     .عليه

 قضية إنشاء األقاليم"أن   وأوضح األسدي 

دستورية وقانونية أشار إليها الدستور يف أكثر 

 ٢١من مادة، باإلضافة إىل أن قانون رقم 

إنشاء إقليم "، مبينا أن "نظمها بشكل واضح

اجلنوب مرتبط باجلماهري البصرية فإذا كانت 

  ". معه فهي قضية قانونية

أن وأكد عضو ائتالف دولة القانون 

اه احلكومة االحتادية ما زالت تعمل باجت"

تكبيل حركة احلكومات احمللية رغم أن 

القانون أعطاها جمموعة كبرية من 

التلكؤ الكبري "، مشريا إىل أن "الصالحيات

يف تنفيذ املشاريع وحتقيق اخلدمات للمواطن 

البصري والعراقي بشكل عام هو الذي يلجئ 

يف كثري من األحيان احملافظات إىل اختاذ هذه 

  ".االوسيلة للتعبري عن حقوقه

احملافظات أخذت "وأشار األسدي إىل أن 

بعد أن وجدت أن إقليم تفكر بإنشاء األقاليم 

كردستان يتقدم بشكل واضح ويشهد 

استقرارا أمنيا وخدميا قياسا إىل حمافظات 

اليت تعاين من سوء اخلدمات وتلكؤ  العراق

املشاريع وعدم قدرة احلكومات احمللية بوفاء 

  ". وعودها إىل اجلماهري

مطلب إقامة "أن   وأعترب عضو دولة القانون 

إقليم يف البصرة أو مبحافظات أخرى 

، مؤكدا أن "مطلبا شعبيا ومجاهرييابات 

املرجعية الدينية ستكون يف مثل هذه القضايا "

مع ما خيتاره الشعب واجلمهور سواء مع 

  ". إقامة اإلقليم أو ضده

طالب، اية وكان جملس حمافظة البصرة 

، جملس الوزراء ٢٠١٠املاضيالعام 

باالستجابة لطلب احملافظة بتشكيل إقليم 

البصرة الفدرايل، معترباً عدم الرد على الطلب 

رفضا أو قبوال بعد انقضاء املدة احملددة 

أن مؤيدي  ، وأكد"خمالفة قانونية واضحة"

املشروع مازالت جهودهم متواصلة من أجل 

  .التمهيد لتأسيس اإلقليم

الذي شرعه جملس  ١٣نون رقم وخيتص القا

بتحديد اآلليات  ٢٠٠٨النواب عام 

واإلجراءات التنفيذية اليت جيب إتباعها لدى 

حماولة تشكيل اإلقليم، وتنص الفقرة باء من 

جملس "املادة الثالثة من القانون على أن 

الوزراء يكلف املفوضية العليا لالنتخابات 

يوما من تقدمي  ١٥خالل مدة ال تتجاوز 

لطلب باختاذ إجراءات االستفتاء ضمن ا

، وبعد ذلك تقوم "اإلقليم املراد تكوينه
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املفوضية بتنفيذ االستفتاء خالل مدة ال 

تتجاوز ثالثة أشهر من موعد تكليفها من 

  . قبل جملس الوزراء

ويعد النائب السابق وائل عبد اللطيف  

أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد 

كن أواخر عام حني مت ،٢٠٠٣العام 

من % ٢، من احلصول على تواقيع ٢٠٠٨

الناخبني، وقدم على إثرها طلباً رمسياً إىل 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، إلجراء 

استفتاء على تشكيل إقليم البصرة الفدرايل، 

لكن حماولته مل تكلل بالنجاح، بسبب تعذر 

من أصوات % ١٠احلصول على نسبة 

ملرحلة اليت متهد يف حال الناخبني، وهي ا

  . جناحها إىل إجراء استفتاء مجاهريي عام

وتالقي فكرة تشكيل إقليم فدرايل يف حمافظة 

مواقف كم جنوب بغداد،  ٥٩٠البصرة، حنو 

متباينة من قبل الكتل السياسية، ففي الوقت 

الذي تعارضها بعض األحزاب واحلركات 

مجلة وتفصيالً، تؤيدها أخرى بنسب 

يف حني تطمح جهات سياسية إىل  ،متفاوتة

تشكيل إقليم فدرايل تكون عاصمته البصرة 

ويتألف من ثالث حمافظات هي وميسان 

وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة األمثل 

لتطبيق الفدرالية، تكمن بتأسيس إقليم تكون 

عاصمته النجف ويضم تسع حمافظات من 

اجلنوب والفرات األوسط، من ضمنها البصرة 

  .وذي قار وكربالءوميسان 

يذكر أن النظام الفدرايل يعترب شكالً من 

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 

اليات فتعترب وحدات دستورية لألقاليم والو

تتمتع كل منها بنظام أساسي حيدد أوجه 

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 

القوة حيث املساحة واملكانة إقتصادية و

عسكرية حتكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق 

اإلمارات هذا النظام على املستوى العريب هي 

العربية املتحدة، أما على املستوى العاملي 

  .فهي الواليات املتحدة األمريكية

رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة 

بشأن ماجاء يف تصريح رئيس 

بشأن عدم تشكيل االقاليم الوزراء

مسعود بارزاين رئيس اقليم  وجه السيد

كوردستان رسالة بشأن ماجاء يف تصريح رئيس 
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وزراء العراق حول حتذيره األطراف السياسية 

  :من مغبة تشكيل االقاليم فيما يأيت نصها

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ادىل السيد نوري املالكي رئيس وزراء العراق 

الفدرايل يوم اخلميس املاضي تصرحياً اىل 

حذر فيه األطراف عشائر بغداد رؤساء 

السياسية من مغبة حماولة تشكيل اقاليم 

اخرى حيث أوضح ان مثل هذه اخلطوة 

سوف تؤدي اىل االنفصال واندالع حرب 

، وحسب رأيه يعرض وحدة االراضي أهلية

  .العراقية اىل خطر

أنا أتعجب من هذا التصريح، الن مثل هذا 

ته املطلب هو امر قانوين وأكد على أحقي

الدستور الدائم واليسبب أي خماطر بل على 

العكس من ذلك سوف يعزز وحدة الشعب 

أؤكد ثانية ان عدم االلتزام بالدستور . العراقي

هو الذي حيول العراق اىل املهالك وليس 

  .طلب تشكيل االقاليم

  رئيس اقليم كوردستان      مسعود بارزاين

  :حممود احلسن 

يف اسس ومقومات نشوء االقاليم 

  العراق غري متوفرة االن 

١٣/٧/٢٠١١

شدد النائب عن دولة القانون ).. إيبا ( بغداد 

على ان مسألة اقامة االقاليم  حممود احلسن

قال احلسن لوكالة و. .حيددها الشعب

رغم ان موضوع ) إيبا ( الصحافة املستقلة 

البد انشاء االقاليم نص عليه الدستور ،ولكن 

والبد  انشائها من مقومات واسس من اجل

من مقومات ومؤسسات تقوم ا، وهي غري 

واوضح ان جمالس احملافظات  .مهيئة االن

حاليا لديها الصالحيات اليت نص عليها 

الدستور ضمن النظام الالمركزية ،ولدى 

احملافظات سلطات وختصيصات وميزانية 

مبسالة االقاليم واعترب ان احلديث  .مستقلة

خاصة وحنن ،اقيميس بوحدة الشعب العر

يف بداية خطواتنا مستدركا بانه ميكن ان 

  .حنتاج االقاليم يف وقت اخر

ملف الفيدرالية سيدرج يف االجتماعات املقبلة 

للقادة السياسيني 

تباين مواقف القوى يف ذي قار 

  ومطالب باعالن بابل اقليما .. ازاءها

  ١٣/٧/٢٠١١-الصباح  -الناصرية  –بغداد 

من مصدر سياسي مطلع ان " الصباح"لمتع

سيبحث يف االجتماعات  ملف الفيدرالية

وذكر املصدر ان .املقبلة للقادة السياسيني
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مسألة انشاء االقاليم ستدرج يف االجتماع 

، الن اللقاء الثالث الذي سيجمع الرابع

القادة سيكون مكرسا لبحث مسألة 

  ".االنسحاب او التمديد، واحلقائب األمنية

كان رئيس جملس النواب أسامة النجيفي و

قال لفضائية احلرة خالل زيارته إىل الواليات 

إن : حزيران املاضي ٢٠املتحدة اليت بدأها يف 

، وإذا مل يعاجل يف العراق" إحباطاً سنياً"هناك 

سريعاً فقد يفكر السنة باقامة اقليم، كاشفا 

يف مؤمتر صحفي عقده اية حزيران املاضي، 

جملسي حمافظيت طلبات مقدمة من  عن وجود

لتشكيل إقليمي البصرة  البصرة وواسط

  .والكوت، مؤكدا أن هذه الطلبات دستورية

اال ان رئيس الوزراء نوري املالكي اكد يف 

السابع من متوز اجلاري، أن الدستور العراقي 

تضمنها رمبا تضمن تشكيل أقاليم، ولكن 

ولكن مل ، بأصوهلا وضوابطها وثوابتها

تضمن فكرة االنفصال وإشاعة أجواء ي

تقسيم العراق، داعيا املطالبني بتشكيل 

بالقول ، األقاليم والفيدراليات أو انفصال

ارمحوا الشعب العراقي وارمحوا العراق "

ووحدته، ألنه لو حصل هذا القتتل الناس 

فيما أبدى  ،"ولسالت الدماء إىل الركاب

 مسعود بارزاينرئيس اقليم كردستان 

غرابه من تصرحيات بعض املسؤولني بشأن است

  .حتذيرام من حماوالت تشكيل اقاليم جديدة

اعضاء يف جملس يف غضون ذلك، يعتزم 

حمافظة بابل اعالن احملافظة اقليما 

علي وقال عضو جملس احملافظة .مستقال

عضوا من اعضاء ١٥" ان: حسني كزار

طالبوا يف  ٣٠جملس احملافظة البالغ عددهم 

فعوها اليوم الثالثاء اىل رئيس جملس مذكرة ر

احملافظة بعقد جلسة طارئة العالن حمافظة 

اعضاء الس قرروا "واوضح ان ".بابل اقليما

 بسبب االمهال والتقصرياعالن هذه اخلطوة 

، مشريا يف تصريح "يف تلبية مطالب احملافظة

ان اجللسة "اوردته وكالة نينا لالنباء، اىل 

  " .ريباسيتم اعالن عقدها ق

الذي شرعه جملس  ١٣وخيتص القانون رقم 

بتحديد اآلليات  ٢٠٠٨النواب عام 

واإلجراءات التنفيذية اليت جيب إتباعها لدى 

) ب(حماولة تشكيل اإلقليم، وتنص الفقرة 

جملس "من املادة الثالثة من القانون على أن 

الوزراء يكلف املفوضية العليا لالنتخابات 

يوما من تقدمي  ١٥خالل مدة ال تتجاوز 

الطلب باختاذ إجراءات االستفتاء ضمن 

، وبعد ذلك تقوم "اإلقليم املراد تكوينه

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

  .قبل جملس الوزراء

، تباينت مواقف ممثلي حمافظة ذي قارويف 

فقد قال .القوى السياسية هناك ازاء الفيدرالية

رئيس كتلة تيار االحرار التابعة للتيار 

" لـمراسل محيد الغزيالصدري يف الس 

ترفض ان كتلته : حازم حممد حبيب" الصباح

وتشكيل اقليم اجلنوب على  مبدأ الفيدرالية

كونه يعد اضعافا  يف الوقت احلاضراالقل 

للبلد وعدم امتالك السيادة الكاملة مع وجود 

الدعوات اىل "الغزي ان وبني .االحتالل

تشكيل اقاليم ستؤدي اىل مشاكل وصراعات 

، مؤكدا ان احلكومات "بني االقاليم املشكلة

احمللية واحلكومة املركزية متجانسة بعض 

الشيء، اال ان التعارض يف بعض الصالحيات 

  .فيما بينها سبب هذا اخللل

باملقابل، اكد عضو كتلة شهيد احملراب يف 

 كرمي يوسف اجلابريقار  جملس حمافظة ذي

املطالبة بتطبيق املطلب الرئيس لكتلته هو "ان 

واوضح يوسف ".يف اجلنوب نظام الفيدرالية

جتربة النظام الفيدرايل واالقاليم وارتباطه "ان 

يف عدد  سجل جناحا كبرياباحلكومة االحتادية 

وذكر ان ". من البلدان العربية واالوروبية

احملافظة واحملافظ القيود اليت تكبل جملس "

بقوانني حدت من التوسع يف العمل االداري 

وجعلت احملافظة تعاين من سوء اخلدمات 

وتلكؤ املشاريع وعدم قدرة احلكومات احمللية 

  ". على الوفاء بوعودها للمواطنني

كما حث عضو جملس احملافظة عن ائتالف 

على  حسن علي جبار الوائليدولة القانون 

نتيجة اقليم اجلنوب  االسراع يف تشكيل

الذي تعرضت له تلك  التهميش واحلرمان

: وقال الوائلي.احملافظات طيلة عقود من الزمن

لسنة  ٢١قانون جمالس احملافظات رقم "ان 

تضمن صالحيات واسعة للحكومات  ٢٠٠٨

فهنالك  اال ان تطبيقه غري موجوداحمللية، 

". سلب للصالحيات املمنوحة للمحافظات

لوزارات االحتادية تسلب حقوق ا"ان : وتابع

السيما يف  احملافظات يف كثري من االشياء،

، "مسألة توزيع املشاريع وختصيص املبالغ

اننا نطالب باستحقاق دستوري : "قائال

واستحقاق تارخيي على اعتبار ان تلك 

، "احملافظات عانت التهميش لسنوات طويلة

معلنا ان دولة القانون طرح يف اجتماع جملس 

حملافظة فكرة تشكيل اقليم كاستحقاق ا

  .ومطلب شعيب

دعا اية  جملس حمافظة البصرةيشار اىل ان 

، جملس الوزراء اىل ٢٠١٠العام املاضي

االستجابة لطلب تشكيل إقليم البصرة 

الفيدرايل، معترباً عدم الرد على الطلب رفضا 
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خمالفة "أو قبوال بعد انقضاء املدة احملددة 

وأكد ان مؤيدي املشروع  ،"قانونية واضحة

ما زالت جهودهم متواصلة من أجل التمهيد 

  .لتأسيس اإلقليم

يف تلك االثناء، استغرب النائب عن القائمة 

كثرة احلديث عن عمر اجلبوريالعراقية 

تشكيل االقاليم خصوصا من بعض املسؤولني 

وقال .الذين يشغلون مناصب سيادية عليا

من "انه : اجلبوري يف تصريح صحفي

املؤسف ان حياول البعض تسويق افكار 

الفيدرالية واالقاليم للجمهور وكأا مكسب 

وطين ويعطون جتربة اقليم كردستان مثاال 

لذلك لكسب التأييد ملا يطرحونه على الرغم 

من الطريقة اليت تشكل ا االقليم واليت هي 

: وتابع".تالمس االنفصاليف كل االحوال 

االمر، واذا كانت اجلميع يعرف هذا "ان 

الفيدرالية او االقاليم موجودة يف الدستور، 

تقسيم العراق وخصوصا فان ما يراد له هو 

واشار .، حبسب قوله"يف الظروف الراهنة

ال "اجلبوري النائب عن كركوك اىل انه 

توجد فيدرالية يف العامل يقصد ا فصل عرقي 

، "وطائفي بني البلد الواحد والشعب الواحد

التراجع عن هذا التوجه واحلفاظ اىل  داعيا

ودعا احلكومة املركزية .على وحدة العراق

االبتعاد عن التوجهات االقصائية "اىل 

والوقوف على مسافة واحدة من اجلميع من 

خالل حضور فاعل يف احملافظات واالبتعاد 

عن االعتقاالت العشوائية على خلفية بعض 

 الوقت االنتماءات اليت مل تعد هلا امهية يف

الذين "كما شدد اجلبوري على ان ".احلاضر

يتحدثون اليوم عن الفيدراليات واالقاليم ال 

يريدون حتقيق شيء للشعب وامنا حتقيق 

  .، حبسب قوله"مصاحل شخصية

ويف الرمادي، قال نائب حمافظ األنبار 

الدعوات إلقامة "إن : حكمت جاسم زيدان

ية تقف وراءها أجندات خارجإقليم األنبار 

، مبينا أن "تسعى لتمزيق وحدة البالد

شيوخ عشائر احملافظة وعلماء الدين "

وأحزابا سياسية اعتربوا خالل اجتماع هلم، 

أمس، هذه الدعوات مؤامرة حلصر جهادها 

ونضاهلا خالل السنوات األخرية ضد قوى 

التطرف واإلرهاب بشخصيات ال حتظى 

دعوات إقامة "وأضاف زيدان أن ".بإمجاع

 ال تتعدى كوا إعالمية فقطم األنبار إقلي

، مشددا "وال حمل هلا يف واقع أهايل احملافظة

يف تصريح اوردته وكالة السومرية نيوز، على 

قوة العراق وخروجه من أزماته احلالية "ان 

تتمثل بوحدته ومتاسكه ال بإقامة أقاليم 

ستكون مبثابة تقسيم طائفي للعراق ال تعود 

نائب حمافظ األنبار    وأكد".عليه إال بالضعف
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من مصلحة العراقيني مجيعا أن تكون "أن 

بغداد مركز حكومة وطنية ختدم مجيع 

العراقيني بدون أي متييز، وقوة بغداد السياسية 

، الفتا إىل "قوة جلميع مدن العراق بال استثناء

إقليم كردستان له وضع خاص فرضته "أن 

  ".٢٠٠٣أحوال الكرد قبل العام 

ير بالذكر ان زعيم جمالس الصحوة من اجلد

دعا يف وقت سابق،  أمحد أبو ريشةيف األنبار 

إىل تشكيل جلنة من أهل احلل والعقد لتدارس 

فكرة إنشاء إقليم غري طائفي يشمل حمافظيت 

األنبار وكربالء لقرما عن بعضهما، معترباً 

هذا اخليار ال يعدو كونه تصرفاً إدارياً لتعزيز 

.يةمبدأ الالمركز

الفيدرالية ضرب روح وفكرة : الشرع

الديكتاتور و حق دستوري جنح يف 

كثري من دول العامل

حيدر  -) جبا(جريدة البصرة االلكترونية 

٢٠١١- ٠٧-١٢/املوسوي

اعترب القيادي يف الس األعلى اإلسالمي 

يف تصريح لـجريدة البصرة  فرات الشرع

توري الفيدرالية حق دس"أن ) جبا(االلكترونية

ال غبار عليه وحنن نرى أن الفيدرالية يف 

واستطرد ."العراق قد تكون أحد احللول

مقومات وحكومة لكنها حتتاج إىل " الشرع 

وأجهزة فعالة وقوانني وسياقات  مستقرة

الشعب هو من وإجراءات سليمة واألهم أن 

 ."ذلك يف النهاية ينبغي أن يقرر

لواقع الفيدرالية تعين يف ا"وأشار إىل أن 

وهي جنحت  ضرب روح وفكرة الديكتاتور

."يف الكثري من دول العامل

دعوات تشكيل االقاليم : الدملوجي 

ة احليف وعدم التوزيع جاءت نتيج

العادل للثروات يف احملافظات

  ٢٠١١يوليو /متوز ١٢، الثالثاء] أين-بغداد[

الدعوات "اكدت نائبة عن القائمة العراقية ان 

نتيجة سياسة املطالبة بتشكيل االقاليم 

وعدم التوزيع العادل  التهميش

 ميسون الدملوجيوقالت النائبة ".للثروات

يف جملس النواب  يف مؤمتر صحفي عقد

اليوم ] أين[وحضرته وكالة كل العراق 

دعوات تشكيل االقاليم جاءت "الثالثاء ان 

نتيجة احليف والشعور بالتهميش الذي حلق 

واضافت ".باحملافظات الغري منتظمة باقليم

عدم التوزيع العادل للثروات االقتصادية " ان 

بني تلك احملافظات هو ماجعل تلك الدعوات 

نتيجة جتاوز السلطات املركزية على  تتنامي

  ".صالحياا االدارية
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ويعطي الدستور العراقي احلق حملافظتني أو 

أكثر تشكيل أقليم مستقل كما أنّ الدستور 

منح احلق لكل حمافظة بأن تعلن نفسها أقليما 

باملئة من أبنائها لصاحل ] ١٠[إذا صوت 

مشروع األقليم باستثناء حمافظيت بغداد 

  .وكركوك

وكان رئيس جملس النواب القيادي يف القائمة 

هدد بانفصال العراقية أسامة النجيفي قد 

يف العراق مربراً ذلك نتيجة ملا وصفه  السنة

  .الذي يشعر السنة به  اإلحباطب

التحالف الوطين يبحث عمل مفوضية 

االنتخابات وتشكيل االقاليم يف البالد 

  ١٢/٧/٢٠١١، الثالثاء

التحالف حبثت اهليئة السياسية يف / شفق

الثالثاء، عمل مفوضية االنتخابات  الوطين،

وذكر بيان صادر  .وتشكيل االقاليم يف البالد

نسخة منه ) شفق(عن التحالف الوطين تلقت 

اهليئة السياسية للتحالف الوطين اجتمعت "أن 

وحبضور ممثلي  ابراهيم اجلعفريبرئاسة 

وأضاف البيان ".ملنضوية حتتهالكتل السياسية ا

أن اتمعني تباحثوا يف نتائج اجتماع قادة 

الكتل السياسية ومواقفها حيال املواضيع اليت 

طرحت، كما ناقشوا افاق عمل املفوضية 

املستقلة لالنتخابات وسبل االرتقاء بعملها 

اىل مستوى املسؤولية لتحضى على ثقة كافة 

  .الكتل السياسية

عن دولة  حنان الفتالويوكانت النائبة

القانون امت يف جلسة استجواب رئيس 

يف الربملان  فرج احليدريمفوضية االنتخابات 

دون االعتماد  عدد كبري من اقاربهبتعيني 

على معايري التعيني الوظيفي، فضال عن وجود 

حاالت فساد يف عمل املفوضية، األمر الذي 

 نفاه احليدري، وأشعل حرب التصرحيات بني

اجلهتني وصوال إىل رفع دعاوى قضائية على 

  .النائبة الفتالوي

وجرى خالل اللقاء ايضا حبث االوضاع 

العامة يف احملافظات وطبيعة تشكيل االقاليم 

  .الفيدرالية وفق ما يتالءم مع الدستور العراقي

وبدأت مطالبات الشروع بتطبيق نظام 

، إال أن تتزايد من حمافظة إىل أخرىالفدرالية 

حذر يف وقت رئيس احلكومة نوري املالكي 

، لكن رئيس سابق من تطبيق هذا النظام

ابدى اقليم كوردستان مسعود بارزاين 

من موقف املالكي، وأكد على أن  استغرابه

من خيالف بنود الدستور يلحق الضرر بالبالد 

  .ويوجهها حنو اهلاوية

من الدستور العراقي  ١١٩يشار اىل ان املادة 

أن لكل حمافظة أو أكثر تشكيل تنص على 

إقليم خاص ا استنادا اىل طلب رمسي من 
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قبل ثلث اعضاء جملس تلك احملافظة او كل 

جملس من جمالس احملافظات اليت تريد ان 

تأتلف باقليم جبمع تواقيع عشر ناخبيها 

  .املسجلني لدى مفوضية االنتخابات

جتدد املطالبة بتكوين إقليم البصرة يثري 

احملافظة جدال يف

٢٠١١-٠٧-١٣

أثار جتدد املطالبة   :جريدة صوت البصرة

بإقامة إقليم البصرة يف جنوب العراق جدال 

يف احملافظة الغنية بالنفط بني مؤيد للفكرة 

لكن األمور يبدو وأا تتجه حنو ورافض هلا، 

مزيد من القبول يف أوساط املواطنني، 

احلكومة االحتادية " فشل"متسلحني بـ 

.وفري اخلدمات العامةبت

جدد مطالبته وكان جملس حمافظة البصرة قد 

من خالل طلب  بإقامة إقليم البصرة مؤخرا

تقدم به الس إىل جملس النواب العراقي يف 

وقت حيتدم فيه اجلدل حول فكرة تكوين 

يسمح دستوره األقاليم يف العراق الذي 

.بذلك

ة حمافظة البصر"ويعتقد القاص فرات صاحل ان 

بدأت تتجه حنو قناعة جديدة وهي ان اشد 

يف طريقهم إىل املعاندين لفكرة إقليم البصرة 

لصاحل املزيد من  التخلي عن عنادهم

 ."الصالحيات حلكومتهم احمللية

فشل احلكومة االحتادية يف تقدمي "ويقول إن 

ساهم بتوجه  اخلدمات األساسية واألمن

إىل الكثري من األطراف واجلهات البصرية 

."القناعة بفكرة إقامة إقليم البصرة

جتربة إقليم كردستان "ويشدد بالقول إن 

تبقى حافزا من شأا ان تلهم اجلميع للوقوف 

والنظرة االستعالئية يف وجه التهميش املستمر 

."اليت متارسها احلكومة االحتادية

وكان رئيس جملس النواب العراقي أسامة 

ايف عقده، النجيفي قد كشف يف مؤمتر صح

وجود طلبني يونيو املاضي، عن /اية حزيران

مقدمني من جملسي حمافظيت البصرة وواسط 

.لتشكيل إقليمي البصرة والكوت

وتالقي فكرة تشكيل إقليم فدرايل يف حمافظة 

مواقف متباينة من قبل الكتل البصرة، 

السياسية، ففي الوقت الذي تعارضها بعض 

صيالً، تؤيدها األحزاب واحلركات مجلة وتف

أخرى بنسب متفاوتة، يف حني تطمح جهات 

تشكيل إقليم فدرايل تكون سياسية إىل 

عاصمته البصرة ويتألف من ثالث حمافظات 

.هي وميسان وذي قار

ويعد النائب السابق وائل عبد اللطيف أول 

من حاول جعل البصرة إقليما بعد العام 
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، من ٢٠٠٨، حني متكن أواخر عام ٢٠٠٣

من الناخبني، % ٢على تواقيع  احلصول

وقدم على إثرها طلبا رمسيا إىل املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات، إلجراء استفتاء على 

تشكيل إقليم البصرة الفدرايل، لكن حماولته مل 

تكلل بالنجاح، بسبب تعذر احلصول على 

من أصوات الناخبني، وهي % ١٠نسبة 

ا إىل إجراء املرحلة اليت متهد يف حال جناحه

.استفتاء مجاهريي عام

ويرى الكاتب والصحفي عبد الكرمي العامري 

الفيدرالية هي احلل األنسب جلميع "ان 

مشاكل احملافظة سواء على املستوى السياسي 

أو االقتصادي أو اخلدمي بالرغم من ان بعض 

الكتل السياسية يف البصرة ال تعي أمهية 

."الفيدرالية

اناة العراقيني طوال عقود وبعدما لفت إىل مع

، أشار إىل أن "املركزية املقيتة"مما مسها بـ 

، ولدينا ليست دعوة لالنفصالالفيدرالية "

."جتربة عراقية ناجحة وهي إقليم كردستان

ويسمح القانون العراقي بتكوين أقاليم يف 

من حمافظة أو أكثر وفق آليات  البالد

منصوص عليها يف الدستور، ويوجد يف 

عراق إقليم واحد هو إقليم كردستان يف ال

.مشال البالد

واجلدل الدائر بشأن تكوين األقاليم، أثري على 

خلفية تصرحيات أدىل ا رئيس جملس النواب 

أسامة النجيفي وهو واحد من قياديي القائمة 

العراقية، خالل زيارته الرمسية إىل الواليات 

اك إن هناملتحدة األمريكية مؤخرا، جاء فيها 

يف العراق وإذا مل يعاجل سريعا " إحباطاً سنياً"

.فقد يفكر السنة باالنفصال

ويشدد الشاعر طالب عبد العزيز خالل على 

املطالبني بإقامة إقليم البصرة سواء حبسن "أن 

نية أو من دونه، فإم ال يدركون أمهية 

."وحدة العراق

عمليات احلراك السياسي "ويقول إن 

قتصادي جمتمعة مل تنضج واالجتماعي واال

سيلحق الضرر بعد، وان أي عمل ذا الشأن 

 ."بالوحدة الوطنية ومستقبل العراق

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 

قد حذر األطراف السياسية بالبالد، خالل 

حديث أدىل به يوم اخلميس املاضي يف مؤمتر 

من مغبة لرؤساء العشائر مبحافظة بغداد، 

ة تشكيل إقليم آخر، موضحاً ان خطوة حماول

كهذا ستؤدي إىل االنفصال واندالع حروب 

داخلية، وبالتايل سيشكل خطرا على وحدة 

.أراض العراق

أبدى ويف أول رد على تصرحيات املالكي 

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاين 
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وقال وفقا  استغرابه من تصرحيات املالكي،

لبات من هذا القبيل مطا"لبيان ملكتبه إن 

شيء طبيعي وان الدستور الدائم للبالد 

يضمن هذا احلق ولن يشكل أي خطر، بل 

."على العكس سيعزز وحدة الشعب العراقي

ويبدو أن الغالبية العظمى من الكتل السياسية 

ال حتبذ فكرة تكوين أقاليم أخرى يف العراق، 

تتجه حنو مزيد من القبول يف األوساط لكنها 

اليت تشكو باستمرار من نقص  بيةالشع

اخلدمات العامة األساسية وتقارن بني أوضاع 

.حمافظاا وحمافظات إقليم كردستان العراق

واستطاع إقليم كردستان النأي بنفسه عن 

التوترات األمنية اليت طغت على العراق بعد 

، األمر ٢٠٠٣اإلطاحة بالنظام السابق يف 

الشركات الذي ساعد كثريا على استقطاب 

األجنبية ورؤوس األموال وجعل منه بوابة 

.اقتصادية لدخول العراق

وسجل اإلقليم وترية متصاعدة من حجم 

 ١٧االستثمارات فيه، حىت وصل إىل حنو 

.مليار دوالر يف غضون مخس سنوات

إقامة إقليم "ويقول الشاعر علي ناظم ان 

البصرة من شانه حل الكثري من مشاكل 

صا وان أهل املدينة اعرف احملافظة، وخصو

."مبتطلبات وطموحات أبنائها

حمافظة البصرة لن ختسر شيئا إذا "ويعتقد أن 

ما خاضت جتربة اإلقليم وحدها خصوصا 

وأا فشلت يف تطوير نفسها مع مجيع 

."احملاوالت املركزية السابقة

قرار بابل برفع دعوى ضد : الشذر 

بعض الوزارات يؤكد احلاجة اىل تفعيل 

النظام الالمركزي يف البالد

٢٠١١يوليو /متوز ١٤، اخلميس] أين-بغداد[

ية أكد عضو جملس النواب عن القائمة العراق

حاجة البالد اىل تفعيل النظام "قيس الشذر

الالمركزي يف البالد بسبب الشكاوى 

املتصاعدة من بعض احملافظات حول قلة 

وقال لوكالة كل ".املبالغ املصروفة اليها

الدعوى اليت "اليوم اخلميس ان ] أين[العراق 

رفعتها حمافظة بابل على بعض الوزارات 

اىل احملافظة  بسبب قلة صرف املبالغ املخصصة

تؤكد احلاجة اىل تفعيل النظام الالمركزي 

، واصفا اياها بالظاهرة "بالبالد

العديد من "واضاف الشذر ان ".الصحية

احملافظات لديها حتفظات على آلية بعض 

الوزارات يف صرف االموال املخصصة اىل 

هناك حمافظات " ، مبيناً ان "تلك احملافظات

 موالقلة صرف الوزارات لالتشكو 

املخصصة اليها اذ تبلغ نسبة 
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" وتابع ان ".%٣٠-٢٠املصروفة  االموال

كثريا من احملافظات تشعر بعدم وجود عدالة 

يف توزيع املشاريع واالستحقاقات اخلدمية بني 

وكان جملس حمافظة بابل رفع ".احملافظات

دعوى قضائية ضد بعض الوزارات بسبب 

  .محافظةعدم صرفها مجيع املبالغ املخصصة لل

وتدور هذه االيام دعوات من بعض 

احملافظات لتشكيل اقليم فيها بسبب قلة 

املشاريع املنفذة يف تلك احملافظات حسب 

  "اقوال بعض احملافظات

نائب من ذي قار يكشف عن قرب 

تشكيل كتلة برملانية معارضة ويدعو 

إلنشاء إقليم اجلنوب

كشف النائب عن التحالف الوطين يف حمافظة 

عن  عزيز كاظم علوان العكيليقار ذي 

قرب تشكيل كتلة برملانية معارضة يف جملس 

النواب من اجل متابعة عمل الوزارات ، 

وقال املكتب .ودعا إىل إنشاء إقليم اجلنوب

جلريدة الناصرية " العكيلي" اإلعالمي للنائب 

هناك من يدعو إىل  (NEN)االلكترونية

دعوة تريد احلكم الرئاسي يف العراق وهذه ال

إعادتنا إىل زمن الدكتاتورية والرجل الواحد 

بلد برملاين واحلزب الواحد العراق اليوم

وأضاف .حسب الدستور الذي اقره الشعب

ان هناك جمموعة كبرية من النواب سوف 

تشكل كتلة معارضة يف جملس النواب من 

اجل مصلحة الشعب العراقي ومتابعة عمل 

حت مترر فيها الوزارات اليت لألسف أصب

األخطاء بسبب الكتل الكبرية اليت حتميها 

.وكوا تعمل ملصلحة الكتلة أو احلزب

اىل تاسيس اقليم اجلنوب " العكيلي " ودعا 

تعترب جتربة  "يضم احملافظات اجلنوبية وقال

اقليم كردستان جتربة ناجحة لتأسيس األقاليم 

وحنن يف حال أصبح اقليم للجنوب فسوف 

كوننا منتلك موارد طبيعية كبرية  نكون خبري

ميكنها ان تعيش العراق بأكمله ملدة 

.سنوات من اليوم ١٠

ادعو احملافظات للتفكري ذا احلق  "وتابع

الدستوري الذي فيه اخلالص من املركزية 

وهذا رأيي ، وادعو مثقفي الناصرية 

زيارة اقليم كردستان واملسؤولني فيها اىل 

تجربة الناجحة وزيارة على تلك ال لالطالع

املؤسسات هناك والوزارات وغريها من 

.املرافق املهمة لالستفادة من اجيابياا 

األقاليم هي احلل : كتلة شهيد احملراب

إلنقاذ احملافظات من اخلراب والبطالة

واخ ـ بغداد
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املنضوية  كتلة شهيد احملرابقال النائب عن 

ان  عزيز كاظم العكيلييف التحالف الوطين 

جتربة اقليم كردستان تعترب جتربة ناجحة 

وحنن يف حال أصبح اقليم لتأسيس األقاليم 

للجنوب فسوف نكون خبري كوننا منتلك 

موارد طبيعية كبرية ميكنها ان تعيش العراق 

اما اليوم الميكن ان نصل  سنوات ١٠بأكمله

.ملا وصل اليه اقليم كردستان

ودعا العكيلي يف تصريح صحفي مكتوب 

 "نسخة منه :(واخ(تلقت وكالة حرب لالنباء 

مثقفي الناصرية واملسؤولني فيها اىل زيارة 

لالطالع على تلك التجربة اقليم كردستان 

وزيارة املؤسسات هناك والوزارات  الناجحة

وغريها من املرافق املهمة لالستفادة من 

العراق ميتلك ان جنوب " مؤكدا.اجيابياا

من موارد العراق لكنه يعيش كالبيداء % ٨٥

. يقتلها الظمأ واملاء فوق ظهورها حممول

ان مشروع البترو دوالر الذي اكد " مبينا

وطالب  الدكتور الشيخ مهام محوديعليه 

به الس االعلى ومتت املوافقة عليه له 

مردودات اجيابية على الناصرية كوا من 

تجة للنفط وحنن على استعداد احملافظات املن

ان نستقيل ونعمل يف الناصرية اذا تطلب 

.األمر

واضاف النائب عن كتلة شهيد احملراب ان 

إضافة اىل تنمية % ١٧اقليم كردستان يستلم 

األقاليم إضافة اىل حرس االقليم كل هذه 

. املبالغ تصرف لالقليم وحنن نأخذ الفتات 

املوازنة للعام اننا طالبنا بان تكون " موضحا

وفق التعداد السكاين واملظلومية  ٢٠١٢

وتابع .ومساوية ملا يعطى القليم كردستان 

العكيلي ادعو باخلري جلميع العراق وخصوصا 

احملافظات اجلنوبية املظلومة كما ادعو 

احملافظات للتفكري ذا احلق الدستوري الذي 

فيه اخلالص من املركزية وهذا رأيي

يدعو اىل احلكم الرئاسي واضاف هناك من 

وهذه الدعوة تريد اعادتنا اىل يف العراق 

زمن الدكتاتورية والرجل الواحد واحلزب 

العراق اليوم بلد برملاين حسب  ،الواحد

كما اكد ان  .الدستور الذي اقره الشعب

هناك جمموعة كبرية من النواب سوف نشكل 

كتلة معارضة يف جملس النواب من اجل 

لعراقي ومتابعة عمل مصلحة الشعب ا

الوزارات اليت لألسف أصبحت مترر فيها 

 الكتل الكبرية اليت حتميهااألخطاء بسبب 

. .وكوا تعمل ملصلحة الكتلة او احلزب
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لس البصرة حيمل رئاسة الوزراء جم

مسؤولية إجهاض مشروع حتويل 

احملافظة إىل إقليم 

، السبت، رئاسة جملس حمافظة البصرةمحل 

سؤولية إجهاض مشروع حتويل مالوزراء 

وقال رئيس جملس  .احملافظة إىل إقليم فدرايل

يف حديث لـ  جبار أمني جابرحمافظة البصرة 

، إن رئاسة جملس الوزراء "السومرية نيوز"

تتحمل مسؤولية إجهاض مشروع حتويل 

مل تلتزم باإلجراءات احملافظة إىل اقليم، كوا 

، واليت نص القانونية اخلاصة بإقامة األقاليم

، مبينا ٢٠٠٨لسنة ١٣القانون رقم عليها 

أنه من املفترض أن توافق رئاسة الوزراء على 

طلب جملس احملافظة الذي تقدم به إلقامة 

، خالل ٢٠١٠يف العام املاضي إقليم البصرة 

.يوماً لكنها جتاهلت الطلب ومل ترد عليه ١٥

أن عدم رد جملس الوزراء على واعترب جابر 

أسيس إقليم البصرة يشكل خمالفة طلب ت

، مؤكداً أن جملس احملافظة دستورية صرحية

 باللجوء إىل احملكمة االحتاديةسبق وان لوح 

حلسم الطلب لكن ذلك مل جيد نفعاً، حبسب 

.قوله

نقل صالحيات بعض : الفهداوي

الوزارات اىل احملافظات يشجع 

الالمركزية ويطور تقدمي اخلدمات 

٢٠١١يوليو /متوز ٢٥، اإلثنني] أين-بغداد[

إحالة " أنّ حتالف الوسطأكد نائب يف 

صالحيات بعض الوزارات إىل احملافظات 

يء هلا وضعاً أفضل  ارة المركزيةيعطيها إد

يف موضوع تقدمي اخلدمات وإدارة البالد اىل 

،مؤكداً "جانب تبويب صرف املوازنة املالية

هذه الطريقة تعترب الضمانة الوحيدة " أنّ

  ".لوحدة العراق ومتاسكه

يف بيان  خالد الفهداويوذكر النائب 

اليوم ] أين[صحفي تلقت وكالة كل العراق 

معاجلة موضوع الترهل " نسخة منه أنّاإلثنني 

احلكومي والتعارض بني صالحيات احلكومة 

احمللية وبعض الوزارات اخلدمية إمنا يتم بإلغاء 

بعض الوزارات منها وزارة التجارة ووزارة 

".اإلسكان واإلعمار ووزارة البلديات

عملية الترشيق احلكومي ينبغي " وأضاف أنّ

حتدد فيها  أن تكون بصفقة واحدة على أن

أنّ  مبينا"خارطة طريق واضحة املعامل 

اجلميع يدرك أمهية الشروع بتقليص "

الوزارات الزائدة عن احلاجة أو دجمها مبا 

حيقق مصلحة املواطن العراقي األمر الذي 
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، مستدركاً " منحه إمجاعاً وطنياً يف الربملان

وبالرغم من تلك األمهية هلذه " على أنه

تبقى دون تأثري كون امللف اخلطوة فإنها س

األمين ذو خصوصية وأمهية استثنائية على 

وأوضح الفهداوي "الساحة العراقية 

الوضع األمين يشهد تدهوراً ملحوظاً وبدأ "أنّ

املنظمة نتيجة لعمليات االغتيال يف التصاعد 

منوها " .باألسلحة الكامتة والعبوات الالصقة

هذا التدهور  جزءاً كبرياً من أسباب" إنّ  اىل 

يعود إىل بقاء موضوع الوزارات األمنية دون 

" ، مشدداً على أنّ" حل أو تقدم ملموس

إشغال هذه الوزارات احلساسة مقدم على 

  ".البدء بعملية الترشيق احلكومي 

الكتل السياسية لو وضعت " وأشار اىل أنّ

مصلحة العراق يف مقدمة اهتماماا لتمكنت 

املرشحني خالل األيام  من االتفاق على أمساء

  / املقبلة 

ال ميكن الية جهة ان : طارق حرب

متنع او تعرقل تشكيل االقاليم يف 

  العراق

  مشال الدلوي –خندان -٢٧/٧/٢٠١١

يف تصريح  طارق حرباكد اخلبري القانوين 

ال احد يستطيع منع او بأن " خندان"ملوقع 

عرقلة تشكيل االقاليم يف العراق طاملا استند 

ب تشكيل االقليم اىل السياقات القانونية طل

 .اليت نص عليها الدستور العراقي الدائم

الشعب واوضح حرب يف سياق تصرحيه بأن 

وحده يستطيع منع تشكيل االقاليم من خالل 

عدم التصويت له كما حدث يف حمافظة 

البصرة عندما قدم النائب وائل عبد اللطيف 

ل ومل حيص طلبا لتشكيل اقليم البصرة

حينها، املشروع على االصوات الالزمة

ويف حال منع رئاسة الوزراء منوها اىل انه 

طلب تشكيل أي اقليم او عرقلة املوضوع، 

فبأمكان صاحب الطلب ان يقيم دعوى على 

رئاسة الوزراء امام احملاكم ومن مث الشروع 

باالجراءات املطلوبة لتشكيل االقاليم حسبما 

.ي الدائمنص عليه الدستور العراق

ضم كركوك القليم كردستان :الياور

حماولة لتقسيم العراق

٢٤/٧/٢٠١١-اور نيوز/ املوصل

قال امني عام حركة العدل واالصالح العراقي 

 اجندات خارجيةان هناك  عبد اهللا الياور

حتاول اثارة املشاكل وبث التفرقة بني 

. تقسيم العراقمكونات الشعب من اجل 

استقباله اليوم، االحد، واكد الياور خالل 

وفد اجلبهة التركمانية الذي ضم رئيس اجلبهة 

النائب ارشد الصاحلي والنائبة مدركة امحد 
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ضرورة توطيد العالقه بني العرب "على 

والتركمان يف كركوك من اجل مصلحة 

مجيع املكونات فيها من عرب وتركمان 

هنالك اجندات واكراد ومسيحيني الن 

رة املشاكل بني مكونات خارجيةن حتاول اثا

الشعب العراقي واهلدف منها هو تقسيم 

  ". العراق

موقف موحد بني ابناء كركوك من "ودعا اىل

". اجل احلفاظ على التعايش السلمي فيها

عراقية كركوك "وجدد الياور تأكيده على 

واا جلميع العراقيني وان أي حماولة لضمها 

  ."راقالقليم كردستان هي حماولة لتقسيم الع

ارشد الصاحلي النائب عن من جانبه بني 

خالل اللقاء الذي حضره  القائمة العراقية

عدد من اعضاء اجلبهة التركمانية ان 

التركمان ختلوا عن الكثري من املكاسب "

السياسية من اجل ان يبقى العراق موحدا وان 

التركمان لديهم حتالف ستراتيجي وسياسي 

  ".مع العرب

مجيع : قانون نائب عن دولة ال

الوزارات فشلت و املركزية أطاحت 

مبحافظ البصرة السابق و تكبيل احلايل

٧/٢٠١١/-٢٤البينة اجلديدة

 جواد البزوينرأى النائب عن دولة القانون 

اصبحوا مقتنعني متاما ان اهايل حمافظة البصرة 

وقال للبينة .بفكرة اعالن حمافظتهم اقليما

أيت بسبب فشل ان هذه القناعة ت «:اجلديدة

مجيع الوزارات يف اجياد احللول للمشاكل 

اخلدمية واالقتصادية اليت تعاين منها حمافظة 

البصرة بسبب الروتني والبريوقراطية يف 

النائب واضاف  .صرف االموال والتعاقد

ان املركزية ادت اىل االطاحة  :عن البصرة

باحملافظ السابق ، وال يزال احملافظ احلايل 

.منها وخصوصا مع عدم اجناز املشاريعيعاين 

حتسني اخلدمات والنهوض ان : وتابع 

 مبحافظة البصرة هو من خالل اقامة االقليم

الستغالل اموال احملافظة وعدم هدرها 

واالعتماد على انفسنا بتحسني الطاقة 

الكهربائية وتشغيل املصانع ومنها احلديد 

والصلب والبتروكيمياويات والورق وتوفري 

 .خلدمات والقضاء على البطالةا

يذكر أن إئتالف دولة القانون يسيطر على 

جملس حمافظة البصرة و ما ذكره النائب 

سياق التوتر الداخلي بني البزوين يأيت يف 

، و  قائمة دولة القانون يف احملافظة و املركز

يبني مدى فشل حكوميت املركز و احملافظة يف 

لكرمية للمواطن توفري أبسط إمكانيات احلياة ا

.العراقي وهو إعتراق جدير باإلهتمام
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يضاف اىل ذلك أن حمافظة البصرة ليست 

الوحيدة يف شكواها من املركزية املقيتة و 

فشل املركز يف توفري اخلدمات و هناك 

مطالبات من عدة حمافظات عراقية يف اجلنوب 

و الوسط و الغرب ينادون بضرورة إجياد 

.شكلةحلول ناجعة هلذه امل

من شتمونا وخونونا يف : عبد اللطيف 

السابق هم انفسهم يطالبون باالقاليم 

اليوم

٢٤/٧/٢٠١١  

وائل ابدى عضو التحالف الوطين القاضي 

من يطالب استغرابه من ان  عبد اللطيف

بتشكيل االقاليم اليوم كانوا يف السابق 

يشتموننا وخيونونا ملطالبتنا بتشكيل 

] اين[الة كل العراقوقال لوك .االقاليم

من شتمنا وخونونا يف السابق هو نفسه "ان

، اذ ان  من يطالب بتشكيل االقاليم اليوم

هناك ارادة مجاهريية ووعي شعيب تدعو اىل 

سنوات  ٨اقامة االقاليم بعد معاناة اكثر من 

من املركزية وهيمنتها على التخصيصات 

ملسنا من ابناء " واضاف ."والصالحيات

نبار جتاوبا ملفهوم االقاليم بسرعة حمافظة اال

رغم رفض قادم السياسيني هلا سابقا ، كما 

ان بعض القوى والشخصيات السياسية 

بذلت جمهودا يف اجلنوب اليصال فوائد 

 تشكيل االقاليم اىل احملافظات اجلنوبية

بشكل خاص لكن نرى ان حمافظات الوسط 

والغرب هي من رات يف هذا النظام انقاذا 

افظام وخالصنا من وضع متردي أمل حمل

ال واشار اىل انه ."بالبالد منذ التغيري اىل اليوم

حيق للحكومة رفض هذه املطالبات اذ ان 

هنالك خيارات لس احملافظات للجوء اىل 

.احملكمة االحتادية

  : طبول احلرب تدق النجيفي 

سنحارب من يسعى لتقسيم العراق 

   وحدود نينوى امر مقدس

  ٢٥/٧/٢٠١١-بغداد / لبينةا

شدد رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

. حماربة كل من يسعى لتقسيم العراقعلى 

ودعا النجيفي لدى أستقباله وفداً ميثل عشائر 

غرب وجنوب املوصل اىل نبذ األزدواجية يف 

تفضيل البعض العمل األداري وأتباع سياسة 

من خالل سياسات  على البعض اآلخر

غري مؤهلني لتويل نت أناساً خاطئة مك

ويف معرض . يف الدولة العراقية مناصب مهمة

رده على مطالب وفد القبائل شدد على أن 

كأب يعمل يتعامل املسؤول مع أبناء الشعب 
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بشكل عادل ألن  على محاية مصاحلهم

العراقي ال يقبل التمييز مؤكداً على ضرورة 

تطبيق مفردات الدستور يف توزيع ثروات 

وعد النجيفي حدود حمافظة نينوى .. دالبال

أمراً مقدساً وأنه لن يسمح بأقتطاع أي جزء 

منها وان هناك مفاوضات مثمرة يف هذا 

اال وألعادة الوضع الطبيعي للمحافظة 

جغرافياً مبا يضمن حقوق كل القوميات 

والطوائف والديانات اليت تتكون منها 

ا ويف معرض رد النجيفي على م. احملافظة

املساءلة ( أصاب أبناء احملافظة بسبب قانون

تعنت بعض قال أنه وبسبب ) والعدالة

يف تطبيق الشراكة  األطراف السياسية

احلقيقية والتوازن فقد تعثرت خطط أصالح 

القانون حيث مل جير األلتزام مبا مت األتفاق 

عليه من تشكيل هيئة جديدة للمساءلة 

وأكد . ئةوالعدالة لتستمر املمارسات اخلاط

النجيفي أمهية مراجعة موضوع الشراكة يف 

أدارة البالد وضرورة تثبيت أسس العدالة 

والتراضي بني األطراف و أمهية تطبيق ما جاء 

يف الدستور خبصوص األدارة الالمركزية يف 

وأن مطالبة احملافظات بتشكيل أدارة البالد 

األقاليم أمنا هو أنعكاس ملا يشعر به أبناء 

  .ات من غمط حلقوقهماحملافظ

حمافظ احللة يكشف عن امكانية اعالن 

بابل وكربالء [اقليم جديد يضم حمافظة

]وواسط

  :٢٨/٧/٢٠١١]  أين-بغداد[

عن  حممد املسعوديكشف حمافظ احللة 

وجود ارهاصات عديدة تدور داخل جملس 

بابل [حمافظة بابل لالعالن عن 

كأقليم مستقل بقراراته ] وواسط    وكربالء

  .وصالحياته كأقليم كردستان

وقال املسعودي يف تصريح لوكالة كل العراق 

نتيجة للكبت املوجود اليوم االربعاء انه ] أين[

بدأت احلكومات  يف صالحيات احلكومة

احمللية يف احملافظات املذكورة دراسة ومناقشة 

جديد يشبه اقليم كيفية االعالن عن اقليم 

مة من اجل خد"واضاف حنن ".كردستان

مجاهرينا يف احملافظات اليت دائما ما تضعنا يف 

قرار جريء زوايا حرجة اضطررنا اىل اختاذ 

مبنح الشركات حق االستثمار دون الرجوع 

  ".اىل احلكومة املركزية 
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االنبار تشترط العفو عن سلطان هاشم 

وحسني رشيد والغاء االجتثاث واعادة 

ضباط اجليش

ت االخبارية حصلت الوكاال :االنبار/ البينة

اليت تقدموا ا  مطالب حمافظة االنبارعلى 

اىل رئيس اجلمهورية جالل الطالباين خالل 

  :وهي. لقائهم به االسبوع املاضي

إللغاء العمل على استخدام صالحياتكم  - ١

الفريق ( حبق الضباط كل من  حكم اإلعدام

أول ركن سلطان هاشم والفريق الركن 

قاموا بواجبهم  كوم ضباطاً) حسني رشيد 

العسكري مبهنية العسكرية لتنفيذ األوامر ومل 

  .يكونوا أصحاب القرار

يكون قاطع العمليات ضمن احلدود  -٢

وعدم تدخل قيادات اإلدارية لكل حمافظة 

للمحافظات األخرى ضمن قاطع  العمليات

احملافظة وعدم التجاوز على احلدود اإلدارية 

  .للمحافظة

شركة ة يف االتفاق مع اخذ رأي احملافظ -٣

وعدم  كوكاز املستثمرة حلقل عكاز الغازي

ميش دور جملس احملافظة واحترام قراراته 

وعدم جتاوزها كونه احلكومة احمللية يف 

احملافظة وهو أول من يهتم باملشاريع 

اإلستراتيجية وثروات احملافظة وااللتزام 

بقرارات احلكومة احمللية ذا الشأن مبا فيه 

  .حة اقتصادية وطنية عليا للبلد واحملافظةمصل

 بالتوزيع العادل للثرواتااللتزام  - ٤

وتعويض . واملوازنة وحسب النسبة السكانية 

حمافظة األنبار عن مبالغها اليت استقطعت من 

  .املوازنة االستثمارية وموازنة تنمية األقاليم 

واستبداله بقائد  قائد عمليات األنبارنقل - ٥

  .العمليات كوا غري دستورية آخر وإلغاء

التعيينات إعطاء حصة احملافظة من  - ٦

وكلية الشرطة  خصوصا يف الكلية العسكرية

وكلية األركان وسد نقص التعيينات يف 

  .قطاع التربية والصحة وااري والبلديات 

وإعادة الضباط  الرتب الفخريةتثبيت  - ٧

وإلغاء قانون للخدمة يف اجليش والشرطة 

من  القصور الرئاسيةتسليم  -٨. تثاثاالج

قيادة عمليات األنبار إىل إدارة احملافظة كون 

احملافظة تفتقر إىل دور الضيافة أو القصور 

  .الترفيهية 

والدعاوى  اعتماد املخرب السريعدم - ٩

الكيدية يف إلقاء القبض على املواطنني 

والكف عن ممارسات القوات األمنية من 

الفوج اإلقليمي بالتجاوز خارج احملافظة أو 

على املواطنني وان يراعى االختصاص املكاين 

  .وفق ما ينص عليه القانون والدستور 
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إلدارة املنافذ  بالتعييناتإعادة النظر  -١٠

احلدودية ومشاركة احلكومة احمللية بتعيني 

الضباط من أبناء احملافظة أسوة باحملافظات 

  .واملنافذ األخرى 

 ملديرية شرطة األنبار الدعمتقدمي  -١١

واألجهزة األمنية احمللية وتنفيذ ما وعدت به 

اللجان املشكلة هلذا الغرض بتوجيه دولة 

  .رئيس جملس الوزراء

 الصالحيات للحكومات احملليةإعطاء  -١٢

يف ملف البطاقة التموينية وخدمات الكهرباء 

.  

 أمواهلا وموازنااتعويض احملافظة عن -١٣

كون  ٢٠١١وام ماقبل املستقطعة لألع

  .احملافظة عانت كثريا من اإلرهاب 

املدين  مطار احلبانيةاملساعدة يف إنشاء  -١٤

  .ملا فيه خدمة للمحافظة 

للمحافظة للحاجة  مصفى نفطيعمل  -١٥

  .املاسة خلدماته

هذا وقد هدد عدد من شيوخ عشائر 

ومسؤولني حمليني يف االنبار باعالن احملافظة 

  . عدم تنفيذ املطالباقليما يف حال 

اعالن إقليم : نائب عن دولة القانون 

البصرة الحيتاج موافقة رئيس الوزراء

٢٧/٧/٢٠١١  

أكد عضو دولة القانون والنائب 

على  جواد البزوين/ التحالف الوطين/عن

حىت لو رفضت انشاء اقليم يف حمافظة البصرة 

احلكومة،وقال أننا الحنتاج إىل موافقة رئيس 

  .الوزراء

اليوم    واوضح البزوين يف تصريح صحفي

أن االقاليم هي حق دستوري :" االربعاء

واليستطيع احد أن مينع أية حمافظة أو عدة 

، معلالً طلب "حمافظات من تشكيل اقليم

لقلة املشاريع احملافظات بإنشاء االقاليم هو 

إنشاء "ان: وبني  .وتأخر يف تطويرها

كومة املركزية االقاليم سيحل املشاكل بني احل

وأشار إىل أن حمافظة البصرة ".واحمللية

جتمع تواقيع اغلبية أعضاء إستطاعت أن 

جملسها لذلك املفروض من رئيس الوزراء، 

حيول الطلب إىل املفوضية ليتم تشكيل 

  .االقليم

وتابع أن يف حالة رفضت احلكومة هذا 

فسنقوم بتشكيل االقليم من دون املطلب، 

ألننا ال حنتاج إىل موافقة ، موافقة احلكومة

  .رئيس الوزراء حسب الدستور

أغلب احملافظات وكان البزوين قد كشف أن 

تطالب بأنشاء اقليم خاص ا،  العراقية

االقاليم هي احلل األمثل حلل مشريا إىل أن 

  .املشاكل



التحدي الصهيوين                   )٩_٢٢(املتابع اإلستراتيجي                  التحدي االمريكي             

alkashif.org:  للمركزالعنوان األلكتروين

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٥٥من ٣٧                             ٢٠١١-أيلول

أن كثري من :" وقال البزوين يف تصريح سابق

 بسبب وجوداحملافظات تطالب بإقامة إقاليم 

املركزية املقيتة واليت تعطل كثري من املشاريع 

يف احملافظات، إضافة إىل الشعور باألقصاء 

والتهميش يف بعض احملافظات وعدم 

، مؤكدا ان "مشاركتها بالقرار السياسي

حمافظة البصرة قدمت طالبا لرئيس الوزراء 

نوري املالكي ورئيس جملس النواب أسامه 

.ظر الردالنجيفي بأنشاء إقليم ، وتنت

واوضح أن إنشاء اإلقاليم هي احلل األمثل 

إقليم حلل مشاكل العراق، مشريا إىل أن 

.كردستان سوف يكون مثاالً لإلقاليم

امجاع على فيدرالية البصرة وخالف 

على التوقيت واآللية

٢٠١١-٠٨- ٠٢الثالثاء 

جتددت مرة أخرى : جريدة صوت البصرة

 ٥٥٠، رةدعوات إقامة الفدرالية يف البص

و رفع أكثر من كم جنوب العاصمة بغداد، 

حنو نصف أعضاء جملس احملافظة طلبا إىل 

رئيس الوزراء باإليعاز إىل املفوضية إلطالق 

، ويف الوقت الذي استفتاء ذا اخلصوص

يرى فيه بعض الطيف السياسي أن التوقيت 

غري مالئم، وان خروج القوات االمريكية هو 

ورة حتديد األولويات االهم، يرى البعض ضر

  ،وشكل الفدرالية املطلوب إقامتها

النائب جواد البزوين، وهو من وقال 

، يف تصريح لوكالة املتحمسني هلذا املشروع

من خالل متابعتنا "، انه "اصوات العراق"

أردنا أو مل نرد فإن اإلقليم للوضع يف البصرة، 

، فان إقامة اإلقليم خترج هو احلل األمثل

دائرة مشاكل التطوير واإلعمار  البصرة من

واملركزية فضال عن حتقيق مكاسب 

نعتقد أن إقامة اإلقليم "وتابع قائال ."أخرى

هو حل لكل املشاكل وخصوصا اخلدمات 

وجوهرها واملشاريع اليت تعاين منها البصرة 

، وال ميكن أن قلة الصالحيات وقوة املركزية

ر تصل البصرة إىل ما تسعى إليه من منو وتطو

  ."وازدهار، إال بالسري يف هذا الطريق

وعن فشل جتربة اإلقليم اليت خاضها الوزير 

جتربة  "النائب وائل عبد اللطيف قال ان

اإلقليم السابقة مل تفشل بل اآللية هي اليت 

، فقد كانت اآللية خاطئة، وان هناك فشلت

، مبينا أن "طريقني خلوض هذه التجربة

يف جملس احملافظة التصويت  "الطريق األول هو

ومن مث ترفع اىل جملس  ١+بنسبة النصف 

الوزراء وهو ما حصل هذه املرة، فبعد موافقة 

رئيس الوزراء سيطلب من املفوضية إجراء 
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% ١٠استفتاء او تصويت، وستكون نسبة 

  ."كافية إلعالن اقليم البصرة

أما الطريقة الثانية وهي الطريقة اليت "وتابع 

ف هو التوجه إىل فشل فيها عبد اللطي

الطريق السكان للتصويت وهي اليت كانت 

الثاين الذي جتنبناه، غالبية السكان ال 

  ."يتجشمون العناء كثريا

ال ميكن "من جانبه قال النائب عدي عواد 

الدعوة إلقليم اجلنوب بوجود االحتالل، فهو 

يعين بوجوده تقسيم العراق اىل دويالت 

بعد  لكن"وأوضح ."وكانتونات طائفية

خروج االحتالل إذا طالب الشعب 

بفدراليات أو أقاليم، فنحن ال نقف ضد 

ذلك، وسنعمل على تلبية إرادة الشعب بكل 

  ."تأكيد

ائتالف فيما يرى عضو جملس النواب عن 

تشكيل "أن  دولة القانون اء مجال الدين

األقاليم قضية اقرها الدستور سواء بفدراليات 

ال خالف على األقاليم أو احملافظات و

لكن القضية الثانية "واستدرك قائال ."ذلك

فيها خالف فيجب أن نبدأ اوال بالالمركزية، 

فاحملافظات تعاين من سطوة وسيطرة املركز 

بعدم حصوهلا على الصالحيات اليت وذلك 

، لذلك جيب أن نبدأ اقرها قانون احملافظات

بالبناء والتطوير وإطالق أيدي جمالس 

ارسة صالحياا املنصوص احملافظات يف مم

حنن مع الدستور، "وختم مجال الدين ."عليها

وفق اآلليات املرسومة سواء يف استفتاء شعيب 

او ثلث أعضاء جملس احملافظة وهو ال يعين 

  ."انفصاال او تقسيما

من ناحيته قال رئيس جملس حمافظة البصرة 

الذي استقال من قائمته،  جبار أمني اللطيف

حزب الدعوة لقانون وحزبه ائتالف دولة ا

قبل أسبوعني أرسلنا طلبنا "تنظيم العراق

بتفعيل إقليم املقدم إىل جملس الوزراء 

حق دستوري وحنن  اجلنوب، فالفدرالية

سائرون يف هذا االجتاه، فأكثر من نصف 

جملس احملافظة مع القرار، وعلى رئاسة 

."الوزراء اإليعاز للمفوضية بتنظيم استفتاء

املناصرين هلذا املشروع هم " أن وأشار إىل

املستقلون يف قائمة ائتالف دولة القانون 

باإلضافة إىل حزب الفضيلة وبعض األعضاء 

  ."من حزب الدعوة تنظيم العراق

فيما قال رئيس اللجنة االقتصادية يف جملس 

مصطفى عطيه وهو من حمافظة البصرة 

ال اعتقد ان "تنظيم العراق  حزب الدعوة

وع سيكتب له النجاح الن هناك هذا املشر

جتاذبات سياسية، وهناك أطراف رافضة ائيا 

وأخرى تدعو إىل إقليم اجلنوب، وثالثة تدعو 

وتابع ."إىل اقليم احملافظة الواحدة وغريها
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يفترض يف الفدرالية ان تكون هناك اتفاقات "

كاملة بني مجيع األطراف، وجهات عليا هلا 

املرجعية مقدمتها الكلمة الفصل ويف 

  ."الدينية

النائب  نزار اجلابرييف غضون ذلك، قال 

األول حملافظ البصرة، إن وزاريت التخطيط 

أمام تنفيذ مشاريع " عائقا"واملالية أصبحتا 

اإلعمار والتطوير يف البصرة اليت أعدت من 

قبل حكومتها احمللية، مشريا إىل أن احملافظة 

ر متتلك اكرب ميزانية تؤهلها إلقامة أكث

  .املشاريع بني احملافظات العراقية

وزاريت التخطيط واملالية "وأوضح اجلابري أن 

أصبحتا من اكرب املعوقات بوجه مشاريع 

االعمار والتطوير يف البصرة اليت متتلك 

مشاريع إستراتيجية وموازنة كبرية، واليت 

تتأخر يف انطالقتها كثريا بسبب انتظار 

ك تنتظر مصادقة وزارة التخطيط، وبعد ذل

أيضا يف انتظار إطالق االموال من وزارة 

املالية اليت يصادق عليها جملس الوزراء بداية 

وأضاف أن يف ."العام وتصل يف منتصفه

تنمية شاملة وتطورا كبريا ومستقبال "البصرة 

واعدا، وكل هذه تعيقها اإلجراءات الروتينية 

من قبل الوزارات واملركز، وهي حتتاج اىل 

ستثنائية وآليات واضحة للمصادقة إجراءات ا

وذكر أن ."على املشاريع وصرف األموال

ميزانية البصرة من تنمية االقاليم وامليزانية "

مليار دينار مل ١١٠٣٠االستثمارية هي 

مليار  ٢٧٢تتسلم منها حلد االن سوى 

فمن ) البترودوالر(دينار، اما امليزانية االضافية 

زانية مليار دينار من مي ٨٠٠جمموع 

مليار دينار،  ٢٦٥مل نتسلم سوى ٢٠١٠

وحنن قد تعاقدنا على مشاريع مهمة 

وتساءل ". واستراتيجية ال تقبل التأجيل

كيف تستطيع احملافظة القيام "اجلابري 

  "؟..بواجباا يف ظل هذه املعرقالت

 ٨٤كما ان هناك قانونا برقم "وتابع اجلابري 

شرع حلماية الثروة  ١٩٨٥لسنة 

اربونية ومبوجبه وضعت وزارة النفط اهلدروك

وبذلك اغلب اراضي البصرة حتت تصرفها، 

حرمت البصرة واقضيتها وبلدياا من 

دولة "، مشريا اىل أن "امكانية اقامة املشاريع

ماحنة هي اليابان ارادت بناء مستشفى مشايل 

احملافظة، واستغرقت احلصول على املوافقة 

سنوات، بعدها سحبت اليابان 

بإلغاء مثل هذا "وطالب اجلابري ."تهامنح

القانون ومنح احلكومة احمللية بالبصرة الفرصة 

ختفيف قبضة بتنفيذ مشاريعها، عرب 

ووضع آليات جديدة  الوزارات واملركز

واضحة ومرنة تتفق ووضع البصرة 

   ."االقتصادي وموقعها االستراتيجي
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البصرة تطالب للمرة الثالثة بتحويلها 

إقليماً

  ٢٠١١-٠٨-٠٦السبت

أكثر رفع : احلياة - جريدة صوت البصرة 

للمرة من نصف أعضاء جملس حمافظة البصرة

طلباً إىل رئيس الوزراء نوري املالكي  الثالثة

باإليعاز بإجراء استفتاء إلعالن املدينة 

ومنطقتها اقليماً خاصاً، فيما شكك اعضاء 

 امكان االستجابةآخرون يف الس يف 

.التجاذبات السياسية للطلب بسبب

 جبار أمنيوقال رئيس جملس حمافظة البصرة 

طلباً جديداً إىل  ارسل اخرياً«إن الس 

جملس الوزراء بتفعيل االجراءات القانونية 

: وأضاف. »البصرةللتحول اىل إقليم

الفيديرالية حق دستوري وحنن سائرون يف «

جملس احملافظة  هذا االجتاه، وأكثر من نصف

هذا القرار، وعلى رئاسة الوزراء اإليعاز  مع

املناصرين «أنوزاد . »بتنظيم استفتاء

للمشروع هم املستقلون يف قائمة ائتالف 

الفضيلة  دولة القانون إضافة إىل حزب

تنظيم  -وبعض األعضاء من حزب الدعوة 

.«العراق

مصطفى وقال رئيس جلنة اإلعمار يف الس 

 -حزب الدعوة«وهو من  عطيه

مشروع االقليم لن «ان » العراقتنظيم

يكتب له النجاح ألن هناك جتاذبات سياسية، 

ترفضه بشكل قاطع وأخرى  وهناك أطراف

يضم حمافظات (تدعو إىل إقليم اجلنوب 

وثالثة تدعو    ،) البصرة وذي قار وميسان 

يفترض »وتابع . »إىل اقليم الوسط واجلنوب

اتفاقات كاملة يف الفيديرالية ان تتأسس على

بني مجيع األطراف، وجهات عليا هلا الكلمة 

.«الدينية   املرجعيةالفصل ويف مقدمها 

عدي عواد » تيار الصدر«وقال النائب عن 

اجلنوب مع    ال ميكن الدعوة إلقليم«انه 

االحتالل الذي حياول تقسيم العراق وجود 

وتابع  .«طائفيةاىل دويالت وكانتونات 

الحتالل إذا طالب لكن بعد خروج ا«

فنحن لن الشعب بفيديراليات أو أقاليم، 

، وسنعمل على تلبية إرادة ضد ذلك   نقف

  .«الشعب بكل تأكيد

ويف االجتاه نفسه رأى عضو الربملان عن 

أنه  اء مجال الدين» ائتالف دولة القانون«

جيب اوالً أن نبدأ بالالمركزية، فاحملافظات «

كز تعاين من سطوة وسيطرة املر

حصوهلا على الصالحيات اليت اقرها    وعدم

قانون احملافظات، لذلك جيب أن نبدأ 

والتطوير وإطالق أيدي جمالس    بالبناء
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احملافظات يف ممارسة صالحياا املنصوص 

  .«عليها

أما صاحب التجربة الوحيدة إلنشاء إقليم 

النائب السابق  ٢٠٠٩البصرة العام 

ربة اإلقليم جت«فيؤكد إن  عبد اللطيف وائل

السابقة مل تفشل بل اآللية هي اليت فشلت، 

ويؤكد املدافعون . »كانت آلية خاطئة   فقد

عن اقليم البصرة ان املدينة تعاين من 

النهوض بواقعها االقتصادي بسبب  صعوبة

هيمنة حكومة بغداد على القرار االداري 

إضافة اىل امساكها بامللفني  واالقتصادي

ويؤكد النائب األول  السياسي واالمين،

موازنة «إن  نزار اجلابري  حملافظ البصرة

البصرة من تنمية االقاليم واملوازنة االستثمارية 

بليون دينار ومل تتسلم منها  ١١٠٣٠هي 

بليون دينار، اما املوازنة  ٢٧٢اىل اآلن سوى 

 ٨٠٠فمن اصل ) البترو دوالر(  االضافية

لم مل نتس ٢٠١٠بليون دينار من موازنة 

وكان قانون اقره . »ديناربليون ٢٦٥سوى 

الربملان منح حمافظة البصرة دوالرين عن كل 

نفطها، وهو املشروع الذي  برميل يصدر من

 .«بترو دوالر«مسي 

املوقع الرمسي لالحتاد الوطين 

الكردستاين يروج حلملة مجع تواقيع 

ألنشاء دولة كردية منفصلة عن العراق

املوقع نشر : ٨/٨/٢٠١١بغداد  –واخ 

خربا مفاده  الرمسي لالحتاد الوطين الكردستاين

محلة  املوقع الرمسي للحكومة الربيطانيةاطالق 

جلمع تواقيع ألنشاء دولة كردية مركزها 

اقليم كردستان العراق ونشر املوقع الرمسي 

حلزب رئيس اجلمهورية نص والية وطريقة 

 التوقيع يف احلملة ووضع رابطا لذلك وصورة

أطلق   :"لدولة االكراد اجلديدة ونقل املوقع 

املوقع الرمسي للحكومة الربيطانية محلة جلمع 

  .التواقيع حول تأييد انشاء دولة كوردية

وجاء يف رابط احلملة للموقع احلكومي 

بدأ املوقع الرمسي للحكومة "الربيطاين 

الربيطانية حبملة جلمع التواقيع حول انشاء 

ألف  ١٠٠ة تتطلب مجع دولة كردية، واحلمل

  "توقيع

احلكومة الربيطانية تنفي مجعها تواقيع 

لدعم تأسيس دولة كردية

نفت - )آكانيوز(أغسطس/آب٧اربيل

، أنباء القنصلية الربيطانية يف اقليم كردستان

نشرا بعض وسائل االعالم، حتدثت عن 
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اعالن احلكومة الربيطانية محلة جلمع التواقيع 

هذه كردية، وقالت ان من أجل تأسيس دولة 

، حبسب بيان األنباء ال أساس هلا من الصحة

  .أصدرته القنصلية الربيطانية

) أغسطس/آب(يذكر انه يف الرابع من الشهر 

" هرمي كرمي"اجلاري، أدخل مواطن يدعى 

مقترحاً اىل املوقع الرمسي للحكومة الربيطانية 

)Her Majesty's Government( ،

دولة مستقلة  دف دعم فكرة تأسيس

للكرد، وتضمن حبثاً مفصال عن أوضاع 

الشعب الكردي يف منطقة الشرق 

وجاء يف البيان الذي تلقت وكالة .األوسط

نسخة منه، ان ) آكانيوز(كردستان لألنباء 

األنباء استندت اىل املوقع االلكتروين "

املوقع "مضيفاً ان ، "للحكومة الربيطانية

االستفتاءات يسمح ألفراد اتمع باجراء 

وطرح االقتراحات حول احد اجلوانب 

  ".اخلاصة بالسياسة وإالء االهتمام ا

االعالن عن هذه احلملة "وأشار البيان اىل ان 

قام به أناس عاديون من أجل مجع التواقيع، 

وهذا يدل على ان ، وليس احلكومة الربيطانية

افراد اتمع يرغبون يف ان تدعم احلكومة 

تأسيس دولة كردية، ولكن مبجرد الربيطانية 

نشر هذا االستفتاء على هذا املوقع، ال يعين 

، "ان هذا جزءاً من سياسة احلكومة الربيطانية

احلكومة الربيطانية تدعم مجيع "مشرياً اىل ان 

حقوق اقليم كردستان، الشبه املستقل يف 

  ".العراق، يف إطار العراق الفدرايل املوحد

التواقيع ملساندة هذا  يشار اىل ان محلة مجع

املقترح، ستستمر لغاية الرابع من 

وحيق للمواطنني ، ٢٠١٢أغسطس /آب

الف توقيع لكي يتم  ١٠٠الربيطانيني مجع 

وحلد .حبثه داخل جملس العموم الربيطاين

اآلن وصل عدد التواقيع املؤيدة هلذا املقترح 

  .شخصاً ٢٤الف واىل 

دولة يعترب تأسيس : "وفيما يلي نص املقترح

مستقلة للكرد، أحد املواضيع املعقدة يف 

الشرق األوسط، منذ ايار االمرباطورية 

العثمانية، لكن هذه النظرة السياسية تغريت 

 ٢٠٠٣بشكل جذري عقب التحرير يف عام 

فايران تغلي ببطئ ". "من قبل قوات التحالف

من الناحية العسكرية، أي ان املخاوف منها 

و السقوط، وبناء ضئيلة، وسوريا تسري حن

نطالب احلكومة الربيطانية بدعم على ذلك، 

آمال القومية الكردية يف تأسيس دولة 

  ".مستقلة

يذكر ان محلة مجع التواقيع ملساندة هذا 

لغاية الرابع من املطلب ستستمر 

، وحيق للمواطنني ٢٠١٢أغسطس /آب
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توقيع لكي يتم  الف ١٠٠مجع الربيطانيني 

  .م الربيطاينجملس العموحبثه داخل 

الفدرالية ال ميكن حتقيقها : املالكي

بالعراق والواقع احلايل ال يسمح بذلك

أكد  :١٣/٨/٢٠١١بغداد / السومرية نيوز

أن رئيس الوزراء نوري املالكي، اجلمعة، 

الفدرالية ال ميكن حتقيقها يف العراق، فيما 

كشف عن وجود طرح لتشكيل فدراليتني 

ل املالكي يف حديث وقا. يف حمافظة األنبار

الفدرالية موجودة "، إن "السومرية"لفضائية 

، "دستوريا وال يوجد اعتراض عليها

القضية ليست قناعات "مستدركا أن 

والذين شخصية وإمنا التزامات دستورية، 

كانوا يطرحون الفدرالية كانت يف نظرهم 

صورة أن األوضاع طبيعية وميكن إقامتها 

". والتوترات دوء بعيدا عن التشنجات

مطمئن أن الفدرالية لن "وأضاف املالكي أنه 

، مشريا إىل "ألا ستجر إىل مشاكلتتحقق 

هناك جوانبا ابتزازية، وإثارة ووهم، "أن 

وهناك من يعتقد أنه إذا أصبحت فدرالية 

تفرش له األرض بالورود ومل حيب احلسابات 

وكشف املالكي أن ". الداخلية أو التنمية

ناطق اليت تطرح الفدرالية هم ضدها أبناء امل"

مبجرد "، مضيفا أنه "ومبساحات واسعة

احلديث عنها بدأت العملية بشكلها احلقيقي، 

تنازعية وديد بالسالح بني وإذا ا 

طرح فدراليتني يف "، كاشفا عن "املكونات

فدرالية القائم وهيت، وفدرالية حمافظة األنبار 

  ". الفلوجة والرمادي

الواقع احلايل املوجود "الكي إىل أن وأشار امل

، مؤكدا أن "ال ميكن أن تؤسس فيه فدرالية

من طرح هذه املسألة رأى أن الوضع احلايل "

يف هذه املناطق رمبا غري مؤهل وهو ليس 

دراسة آثار الفدرالية "، داعيا إىل "رفضا هلا

  ". وليس دراستها من الناحية القانونية

الكي يف السابع وأكد رئيس الوزراء نوري امل

من متوز املاضي، أن الدستور العراقي رمبا 

تضمن تشكيل أقاليم، ولكن بأصوهلا 

ومل يتضمن فكرة وضوابطها وثوابتها، 

، االنفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق

داعيا املطالبني بتشكيل األقاليم والفدراليات 

ارمحوا الشعب العراقي "أو انفصال، بالقول 

ووحدته، ألنه لو حصل هذا  وارمحوا العراق

  ". ولسالت الدماء إىل الركابالقتتل الناس 

فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق 

عن ، )متوز املاضي ٩(مسعود البارزاين، يف 

استغراا من تصرحيات رئيس الوزراء 

، مؤكدة أن تشكيل األقاليم يف العراقي
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العراق يعزز الوحدة الوطنية وحق أقره 

  . العراقي وليس العكسالدستور 

الذي شرعه جملس  ١٣وخيتص القانون رقم 

، بتحديد اآلليات ٢٠٠٨النواب سنة 

واإلجراءات التنفيذية اليت جيب إتباعها عند 

حماولة تشكيل أي إقليم، وتنص الفقرة باء من 

جملس "املادة الثالثة من القانون، على أن 

الوزراء يكلف املفوضية العليا لالنتخابات 

يوماً من تقدمي  ١٥ل مدة ال تتجاوز خال

الطلب باختاذ إجراءات االستفتاء ضمن 

، وبعد ذلك تقوم "اإلقليم املراد تكوينه

املفوضية بتنفيذ االستفتاء خالل مدة ال 

تتجاوز ثالثة أشهر من موعد تكليفها من 

  . قبل جملس الوزراء

نائب عن دولة القانون يدعو املالكي 

اىل احالة طلب حمافظة البصرة بتشكيل 

  أقليم اىل مفوضية االنتخابات

أغسطس /آب ١٤، األحد] أين-بغداد[

٢٠١١

 جواد البزوينن دعا النائب عن دولة القانو

احالة طلب "رئيس الوزراء نوري املالكي اىل 

جملس حمافظة البصرة اىل املفوضية العليا 

املستقلة االنتخابات، الختاذ االجراءات 

وقال ". الالزمة بتحويل احملافظة اىل اقليم

البزوين يف مؤمتر صحفي عقده يف مبىن جملس 

] أين[النواب حضره مراسل وكالة كل العراق

النظام االحتادي يف مجهورية العراق "ان وم الي

يتكون من عاصمة واقاليم وحمافظات ال 

من الدستور،  ١١٦مركزية حسب املادة 

كما حيق لكل حمافظة تشكيل اقليم فيها بناء 

على طلب باالستفتاء عليه مقدم من ثلثي 

اعضاء جملس احملافظة اليت تروم تشكيل اقليم 

لدستور من ا ١١٧فيها حبسب املادة 

اهلدف من تشكيل االقاليم "واضاف ان ".

هو قطع الطريق على عودة الدكتاتورية 

،واالقاليم مطلب وطين وخيار العقالء وان 

من سكان العامل يعيشون يف ظل هذا % ٤٠

اكثر املشاكل اليت "، مشريا اىل ان "النظام

يعاين منها العامل كاحلروب واحلرمان حتدث 

ل بنظام يف الدول اليت ال تعم

اهل البصرة ال يطالبون "واوضح ان ".االقاليم

باالقليم لذاته وال ملصلحة ضيقة وامنا لقناعة 

ترسخت بان املشاكل الكبرية اليت تعاين منها 

احملافظة، واليت تعذر حلها طيلة السنوات 

السبب يف " وتسائل البزوين عن ".املاضية

عدم احالة طلب جملس حمافظة البصرة اىل 

االنتخابات رغم مرور أشهر على  مفوضية

، داعيا رئيس اجلمهورية "تقدمي هذا الطلب 
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جالل الطالباين اىل ان يراعى هذا احلق 

  ".الدستوري

يذكر ان املطالبات بتشكيل االقاليم تزايدت 

مؤخرا بعد تصرحيات رئيس جملس النواب 

اسامة النجيفي اثناء زيارته للواليات 

اقليم للعرب  الداعية اىل تشكيلاملتحدة 

  ".السنة

كما أنّ الدستور العراقي أقر مبدأ الفيدرالية 

كنظام حكم يف العراق حيث تنص املادة 

من الدستور على أن يتكون النظام ] ١١٣[

االحتادي يف مجهورية العراق من عاصمة 

. وأقاليم وحمافظات ال مركزية وإدارات حملية

حق كل حمافظة أو  كما يضمن الدستور

تكوين أقليم بناءاً على طلب االستفتاء أكثر ل

] ١١٦[عليه وفقاً للشروط اليت ذكرا املادة 

من الدستور وهي طلب من ثلث األعضاء 

يف كل جملس من جمالس احملافظات اليت تروم 

تكوين األقليم ، وطلب من عشر الناخبني من 

كل حمافظة من احملافظات اليت تروم تكوين 

  .األقليم

ة نوعاً من أنواع احلكم حيث وتعد الفيدرالي

تقسم السلطة يف البلد اىل حكومة مركزية 

وأقاليم يعتمد كل منهما على اآلخر وتتمتع 

فيه األقاليم بشيء من اخلصوصية يف 

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 

وتتوزع فيه الصالحيات بني األقاليم 

واملبدأ األساسي يف النظام  .واحلكومة املركزية

الفيدرايل هو أنّ الصالحيات والسلطات يف 

.الدولة الفيدرالية تتركز يف أيدي األقاليم

كثرياً من الدول حتكم بنظام " يذكر أنّ

الواليات فيدرايل وأشهر هذه الدول هي 

املتحدة األمريكية وعلى املستوى األقليمي 

  /.هي اإلمارات العربية املتحدة

تدار القائمة العراقية : عالية نصيف 

من قبل جتار ومساسرة يف العاصمة 

االردنية

٢٠١١-٠٨-٢٣الثالثاء : التاريخ 

وصفت نائبة عن الكتلة العراقية البيضاء 

بعد انسحاب عدد  بالطائفيةالقائمة العراقية 

 متويلها اقليمي" مؤكدة ان " من نواا 

وتدار من قبل جتار يف احدى الدول ااورة 

بة عالية نصيف لوكالة وقالت النائ .للعراق

اصبحت القائمة العراقية " كل العراق ان 

بعد االنسحابات األخرية  ذات طابع طائفي

اليت شهدا من قبل طائفة معينة بسبب 

اقتناعهم باا تدار من قبل رجال ظل يف 

القائمة وليس عن طريق التفامهات 

واالتفاقات املشتركة بني االحزاب املنضوية 

   ."فيها
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العراقية مولت مشروعها من " فت ان واضا

دول خارجية واليت بدأت متلي عليها تنفيذ 

الذي  دعوات االنفصالبعض الربامج مثل 

مت بدفع اقليمي واضح وكان خمالفا متاما مع 

مشروع وبرنامج العراقية االنتخايب بسعيها 

اىل احلفاظ على وحدة الصف العراقي أرضاً 

  "وشعباً

العراقية تدار من قبل القائمة " وتابعت ان 

 جتار ومساسرة يف العاصمة االردنية عمان

الذين جيتمعون بقادة القائمة ويقررون ماذا 

يريدون او يفعلون ومن مث يتم نقل تلك 

  .القرارات والتوصيات اىل العاصمة بغداد

انسحاب اغلب " واشارت نصيف اىل ان 

اعضاء العراقية البيضاء من العراقية االم 

كانوا من مؤسسي االخرية جاءت  والذين هم

هلذه االسباب واسباب اخرى من بينها 

التهميش واالقصاء وتفرد قادا بالقرارات 

العراقية البيضاء وهي  "الفتة اىل ان"السياسية 

كتلة برملانية معارضة التعمل باجندة خارجية 

باتت حموراً الستقطاب الرافضني للتفرد 

قادة الكتل  بالسلطة والتهميش الذي ميارسه

السياسية سواء يف داخل جملس النواب او 

 ."             داخل اجتماعات الكتل

يذكر ان القائمة العراقية بزعامة اياد عالوي 

شهدت خالل االسابيع املاضية انسحاب 

حممد الدعمي عدد من نواب القائمة هم 

وزهري االعرجي وامنة السعدي وعضو 

عالن عن واال القائمة رضوان الكليدار

.انضمامهم اىل الكتلة العراقية البيضاء

        .

يشار اىل أنّ مثانية من نواب القائمة العراقية 

أعلنوا يف آذار املاضي انسحام من القائمة 

العراقية وحركة الوفاق وتشكيل الكتلة 

فيما  حسن العلويالعراقية البيضاء بزعامة 

دولة أنيطت رئاسة الكتلة سياسياً لوزير ال

  .مجال البطيخلشؤون العشائر 

ليس من حق : برملاين يف دولة القانون 

رئيس الوزراء نوري املالكي أن يرفض 

أو يوافق على أنشاء األقاليم وسوف 

نلجأ اىل شكوى ضده

النعمل على إسقاط احلكومة والنسكت على 

فشلها لذلك نريد أنشاء اإلقاليم

٣/٩/٢٠١١شط العرب/ أمحد الساعدي 

التحالف /عد عضو دولة القانون والنائب عن 

إنشاء اإلقاليم هو إنقاذ  جواد البزوين/ الوطين

احلكومة من السقوط، ونصح البزوين رئيس 

الوزراء نوري املالكي بعدم عرقلة انشاء 

كون املمانعة قد تكون اجلزء االكرب اقاليم، 

وقال البزوين يف تصريح .باسقاط حكومته
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ليس من :" نقلته وكالة االخبارية اليوم السبت

حق رئيس الوزراء نوري املالكي أن يرفض 

أو يوافق على أنشاء األقاليم ألن هذه قضية 

دستورية وجيب على اجلميع أن حيترم 

م وأضاف البزوين يف حال عد."الدستور

موافقة املالكي على طلب جملس حمافظة 

نرفع القضية إىل احملكمة البصرة سوف 

ونتبىن اإلقليم عن طريق نواب  األحتادية

ومجاهري البصرة، مشرياً إىل أن نواب البصرة 

وبني .سيتخذون هذه اإلجراءات هذا الشهر

من مصلحة املالكي أن يقوم بإقامة أقاليم أن 

يف تقدمي  ألن احلكومة املركزية فشلت

بالتايل عليها أن تنقل ملفات اخلدمات 

اخلدمات إىل احلكومات احمللية املتمثلة 

  .باالقاليم

اإلقاليم هي إنقاذ للحكومة من وأشار إىل ان 

ألن هناك من يريد إسقاط احلكومة  السقوط

لكن حنن النعمل على إسقاط احلكومة 

والنسكت على فشلها لذلك نريد أنشاء 

  .اإلقاليم

هدد بتقدمي البزوين يف وقت سابق  وكان

 شكوى ضد رئيس الوزراء نوري املالكي

لدى رئيس اجلمهورية واحملكمة االحتادية إذا 

وقال .مل يواقف على إنشاء إقليم البصرة

أن تأخري املالكي باملوافقة على :" البزوين

إنشاء إقليم البصرة خمالفة دستورية وإذا 

كوى ضده أستمر هذا التأخري سنلجأ إىل الش

لدى رئيس اجلمهورية باعتباره الراعي 

للدستور إضافة إىل احملكمة 

وأضاف أنه ال يوجد أي إطار ."االحتادية

تكون مبوافقة دستوري بأن إنشاء األقاليم 

، مشرياً إىل ان مجيع مربرات إنشاء املالكي

إقليم البصرة موجودة بأعتبار ان احملافظة 

هميش تعاين من اإلمهال واملشاكل والت

وأشار إىل أن األقاليم تعزز الثقة بني .والعزلة

.حكومة اإلقليم واملركزية

لن نسمح بإقامة اقليم : ابو ريشة

االنبار وسنتصدى ملخططات اضعاف 

  وحدة العراق 

٢٠١١سبتمرب /أيلول ٠٣، بتالس

اعلن مسؤول جلنة  :ومع/عمر الفلوجي

الشيخ عبد االمن يف مؤمتر صحوة العراق 

رفضه ملشروع اقليم عن  الرمحن ابو ريشة

االنبار وعدم السماح بتمرير خمططات بعض 

االجندات اليت حتاول اضعاف وحدة العراق 
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عرب مشاريع التجزئة والتقسيم، حبسب 

.تعبريه

ل الشيخ عبد الرمحن ابو ريشة ملراسل وقا

مجيع شيوخ "ان ) ومع(وكالة انباء املستقبل 

عشائر االنبار والشخصيات الوطنية وحنن يف 

نرفض وبشكل قاطع مؤمتر صحوة العراق 

االنبار وسنتصدى بالوسائل  مشروع اقليم

القانونية ملن حياول جتزئة البالد واصعاف 

م ما قدمته اجلميع يعل"، مضيفا "وحدة شعبة

صحوة العراق يف االنبار مبشاركة شيوخ 

العشائر يف التصدي لتنظيم القاعدة واليوم 

كشف اجلهات اليت تروج سنعمل على 

للمشاريع اخلبيثة الرامية اىل تقسيم العراق 

."وإدخاله بداومة ال حتمد عقباها

شيوخ عشائر االنبار والكثري من " وبني ان

ة املعروفة التيارات والشخصيات الوطني

بعملها الوطين وتضحياا خالل الفترة املاضية 

بتصديها لالرهاب ستعمل على افشال 

خمططات اعداء العراق ومجيع اجلهات اليت 

تسعى لكسب مصاحل شخصية وحزبية عرب 

ترويج مشروع اقليم االنبار الذي نرفضه 

"./بشكل كامل

ائب عن البصرة جيدد مطالبته بتشكيل ن

ه نظاما ضامنا لالستقرار االقاليم ويعد

١٠/٩/٢٠١١  

جدد عضو التحالف الوطين والنائب عن 

، السبت، جواد البزوينائتالف دولة القانون 

مطالبته بتشكيل االقليم ، عادا نظام االقاليم 

بانه يضمن استقرار العراق ومينح احملافظات 

صالحيات متكنها من االسراع باالعمار 

وقال البزوين يف  .وتقدمي اخلدمات للمواطنني

باملائة  ٤٠تصريح لوكالة انباء الرأي العام ان 

من انظمة احلكم يف العامل تعتمد نظام 

االقاليم، مبينا ان الدول اليت تطبق هذا النظام 

هي اكثر دول العامل استقرارا من الناحية 

واشار البزوين اىل ان  .االقتصادية واالمنية

باملائة  ٦٠مجيع املشاكل اليت حتصل االن يف 

هي يف الدول اليت مل تعتمد نظم االقليم ومنها 

الدول العربية ماعدا االمارات املتحدة، الفتا 

اىل اننا منتلك جتربة ناحجة داخل العراق 

.وهي جتربة اقليم كردستان

متابعات خاصه /جمموعة العراق فوق خط امحر

  العراق فوق خط امحر موعه

  -راقي جمموعه انا ع.. من الفيس بوك 

نشرت يف اليوم الذي متت فيه املصادقة على 

  االتفاقية االمنية من قبل الربملان العراقي 
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صفحات للحزب  ٧من ) سرية(وثيقة 

اإلسالمي تدعو إلنشاء إقليم سين 

والسيطرة عليه وافتتاح ) متأمرك(

  سفارة إلسرائيل يف بغداد

  خاص/ النور/ بغداد

امللف وكالة فجرت وثيقة حصلت عليها 

ما يشبه  )النور(برس اليت تصدر صحيفة 

لكيان سياسي، عرف حىت ) البيت املفخخ(

يف الربملان مبنهج ) أمس األربعاء(اجتماعات 

سياسي يركز على وحدة العراق وسيادته 

ونبذ الطائفية واألقلمة وحترمي املواقف املهادنة 

الوثيقة (لكن ) الوطنية العراقية(على حساب 

 صاغها مركز دراسات وحبوث اليت) السرية

خاص ذا احلزب كشفت دعوته اىل إنشاء 

وتشجيع املنتمني اىل حزبه ) إقليم سين(

وأيضا ) أمركته(بالسيطرة عليه وبقبول 

بأمهية ) مجاهري احلزب(بالدعوة اىل تثقيف 

، ضماناً للوصول اىل احلوار مع اسرائيل

وإذ . افتتاح سفارة إلسرائيل يف بغداد

زب نفسه يف وثيقته عن موقف أو يكشف احل

بتنظيمات القاعدة وبالفصائل ) عالقة ما(عن 

ورمبا هي –املسلحة، يقول إن األمريكان 

يعرفون ا وبنسبة  -دوائر خمابرام املركزية

تفهم ملوقف احلزب من (حتددها الوثيقة بأا 

، فإن احلزب %)١٠٠هذين الطرفني بنسبة 

سه على يشدد يف الوقت نفاإلسالمي 

إضعاف املقاومة (االستمرار بلعب دوره يف 

على النقيض الكامل مما يشيعه يف ) العراقية

الكسب احلزيب يف (، رمبا ألغراض العلن

نبذ (ويدعو أيضا اىل ). األوساط السنية

الذين يسميهم ) البعثيني والقوميني

واحملتضنني من قبل سوريا، ) املتشددين(

ألقوى الذي جيب وعدهم اخلصم التقليدي وا

سحقه والسيما يف املناطق السنية اليت يصر 

وال يستند . على الدعوة بالسيطرة عليها

 ٧يف وثيقته اليت تتكون من –احلزب فقط 

صفحات وتنشر النور تفاصيلها يف صفحتها 

اىل القرآن والسنة وبعض  -الرابعة لعدد اليوم

يف  -ومنهم ابن تيمية وحسن البنا–املفسرين 

تنفيذ خطة موادعة مع الواليات جتويز 

معهما حتت ) التخادم(املتحدة واسرائيل و

، بل يدعو اىل وأهدافه) مصلحة احلزب(الفتة 

تنفيذ خطة من مخس نقاط الحتواء سنة 

العراق ودجمهم باملشروع األمريكي ومنح 

اليت يعتقد احلزب  )الشرعية(هذا املشروع 

 أفكاره(أا ستقوده اىل إشاعة ما يسميه 

اليت جيد األمريكان رجاهلا ) اإلسالمية الليربالية

)). أهل ثقة وموثوقاً م ومثقفني حمترمني((

ويف الوقت الذي يرفض فيه احلزب علنا 
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منطق تأسيس امليليشيات، وحيدد نظرته 

عصابات (السياسية املعروفة عنها، بأا 

يقرر احلزب يف وثيقته اليت يفترض ) مسلحة

تشكيل ) ه وأساتذته وقادتهمفكّري(أنّ وراءها 

يقول –ميليشيات خاصة باإلقليم السين

ويكون  -احلزب إذا ما وافق عليه األمريكان

تنظيف مناطق ((اهلدف احملدد هلذه امليليشيات 

السنة مما يسميها عصابات البعثيني 

من جهة أخرى الحظ حملل )). املسلحة

سياسي حمايد أن احلزب اإلسالمي، يشري 

اىل عالقته بتنظيم األخوان وألول مرة 

، وهو إقرار بانتمائه اىل هذا التنظيم املسلمني

املعروف من الناحيتني االستخبارية والسياسية 

منذ إنشائه بأنه صنيعة متطورة للمخابرات 

الربيطانية، مث دخلت املخابرات األمريكية 

على مساره، إبان الغزو السوفيييت 

د ألفغانستان، وحصل ما حصل من جتني

إن . وتعبئة ودعم من أجل مقاومة السوفييت

طبيعة الرؤية األمريكية للحزب اإلسالمي 

برأي –العراقي كما تتحدث عنها الوثيقة 

ال ميكن أنْ تبىن إال على  - احمللل السياسي

أساس ضلوع احلزب اإلسالمي بالعملية 

االستخبارية والعسكرية األمريكية ضد تلك 

حلزب أنه وبرغم ذلك يعترف ا. اجلهات

واجباته (خيشى أن يستبدل إذا مل يقم بـ

وينبه احمللل . حيال األمريكيني) الكاملة

اليت تكشف ) درجة النفاق(السياسي اىل 

إسالمي (عنها الوثيقة سواء باصطناع موقف 

يف العلن، وتناقض ذلك مع ) شبه متشدد

الدعوة اىل املوادعة والتخادم يف إطار 

ومن . سرائيلينيمشروعات األمريكان واإل

جانب آخر باملوقف املتشدد جداً ضد 

البعثيني والقوميني وعدهم عصابات، وتناقض 

. ذلك مع يقوله سياسيو احلزب يف العلن

ولعل موقفهم هذا يتجاوز حىت مواقف بعض 

األحزاب الشيعية املتشددة واملعروفة بتنفيذ 

  .أجندة إيرانية يف العراق

وكالة امللف  وقعت بأيدي حمللي األخبار يف

وثيقة ) النور(برس اليت تصدر صحيفة 

ورقة (صفحات معنونة باسم  ٧من " سرية"

خطة ...احلزب اإلسالمي- احلوار األمريكي

مقدمة من مركز - احلوار للقيادة العليا للحزب

الدراسات والبحوث التابع للحزب اإلسالمي 

وتكشف هذه الوثيقة عن مشروع ) العراقي

ملا ) حمددة األهدافخطة (سري يركز على 

) موادعة الواليات املتحدة وإسرائيل(يسمها 

والسيطرة عليه ) إقليم سين(دف إنشاء 

والتشجيع على قبول احلوار مع إسرائيل 

  .وافتتاح سفارة هلا يف بغداد
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وتركز خطة احلزب اإلسالمي العراقي على 

إضعاف املقاومة العراقية لالحتالل األمريكي، 

))  والقوميني املتطرفنيالبعثيني((ونبذ 

تنظيف املناطق ((املدعومني من سوريا و

وتشكيل ميليشيات سنية . منهم)) السنية

خاصة باإلقليم هلذا الغرض، ووضع آليات 

احلوار مع األمريكان، فضال عن التثقيف 

مع األمريكان واالعتماد ) التخادم(بضرورة 

عليهم واالرتباط مبعاهدات معهم، وإقناع 

والناس باملشروع األمريكي، ) احلزبمجاهري (

وبأمهية إبرام معاهدة مع الواليات املتحدة 

باالستناد اىل نصوص يف القرآن والسنة 

) ابن تيمية(وسلسلة من آراء املفسرين بينهم 

  ).حسن البنا(و

مقدمة من  -كما تذكر الوثيقة  –واخلطة 

مركز الدراسات والبحوث التابع قبل 

قي، ومت إقرارها من اإلسالمي العرا للحزب

قبل قيادة احلزب اإلسالمي، وقيادة تنظيم 

األخوان املسلمني يف العراق، ومن قبل 

املكتب السياسي للحزب، ومت اعتمادها 

كمبدأ أساسي وثابت للعمل والتفاوض مع 

  .األمريكان

وتشري الوثيقة يف صفحتها األوىل اىل تفصيل 

الرؤية األمريكية للحزب اإلسالمي (أمسته 

مؤكدة أن األمريكان يتفهمون ) العراقي

موقف احلزب اإلسالمي العراقي من الفصائل 

، ويتفهمون موقف %١٠٠املسلحة بنسبة 

احلزب أيضا من تنظيم القاعدة بنسبة 

ومع أنّ الوثيقة مل تذكر شيئاً عن %. ١٠٠

إال ) التفهم األمريكي ومدياته وأسبابه(ماهية 

هو )) التفهم((أن التفسري املنطقي ملبىن هذا 

بني الفصائل املسلحة ) عالقة ما(أنّ هناك 

وتنظيم القاعدة من جهة وبني احلزب 

، يرفضها اآلخرون اإلسالمي من جهة أخرى

كاحلكومة العراقية وأحزاا الشيعية أو 

 على ) اإلطالع األمريكي(الكردية، لكن

يف دوائر ) مفهومة(جيعلها ) سريتها(

بواشنطن ومن مث املخابرات وصناعة القرار 

يف السفارة األمريكية والقيادة العسكرية العليا 

  .للقوات األمريكية ببغداد

 يتساءل حمللو األخبار يف امللف برس  –ولكن

متفهمني وبنسبة (ما الذي جيعل األمريكان  -

ملبىن عالقة احلزب اإلسالمي %) ١٠٠

بفصائل مسلحة وبتنظيمات القاعدة اليت 

هلم وعلى مستوى الدرجة  عدوة(يفترض أا 

هل تستفيد املخابرات األمريكية أو . ؟)األوىل

القوات العسكرية األمريكية من هذه 

هل هي عالقة قائمة بتنسيق ... العالقة؟

مسبق مع األمريكان، وملّا باتت مرفوضة من 

) تفسري مبناها(قبل قواعد احلزب، أصبح أمر 
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وهل هي عالقة تضر .. مهماً؟) أغراضها(و

حلكومة العراقية وأحزاا أو با

وإىل أي مدى تذهب هذه ..مكوناا؟

؟ )تربيرها(وملاذا يلجأ احلزب اىل ..العالقة؟

وقبل كل شيء كيف تسنى ملركز ..

الدراسات والبحوث التابع للحزب معرفة 

كما تشري ) التفهم األمريكي اليقيين املطلق(

مناخ (ولعل ما يفسر . اىل ذلك النسبة املئوية؟

لعالقة بني احلزب اإلسالمي العراقي ا

أن األمريكان تأكيد الوثيقة ) واألمريكان

يعدون احلزب اإلسالمي حزباً مثقفاً، ((

ورجاله رجال خنبة حمترمني، ميكن التعامل 

  )).معهم، وعندهم مصداقية

من خالل مركز  –وجيد احلزب نفسه 

إشكالية بناء مثل (أمام  - دراساته وحبوثه 

وهلذا يشري اىل ) مع األمريكان هذه العالقة

مفاوضاته مع األمريكان يف امليزان ((وضع 

اهلدف من ((، مشرياً اىل أن )الشرعي

املفاوضات هو الوصول اىل موادعة مع 

ويقول ))..األمريكان لتحقيق أهداف معينة

مركز حبوث احلزب اإلسالمي العراقي يف 

تدفعنا اىل ذلك ((معرض تربيره هلذه املوادعة 

باب الضعف عندنا والقوة عند أس

ويدعو املركز اىل التثقيف . ))األمريكان

جيب نشر هذه األدلة بني :((بذلك قائالً

  )).أعضاء احلزب وقاعدته اجلماهريية

من سورة التوبة  ٧مث يسرد يف األدلة اآلية 

حيب ... إىل....كيف يكون للمشركني((

 )ابن قدامة احلنبلي(مستعيناً بتفسري )) املتقني

ماراً بسابقة )) دليل جواز اهلدنة((على أا 

يف السرية الشريفة وموادعيت ) صلح احلديبية(

). الغطفاين(و ) الضمري(مع ) ص(الرسول 

القاضي أبو بكر بن (مث يستند إىل إقرار 

 .ملثل هذا الصلح أو املوادعة) العريب

ابن (ويستشهد مركز البحوث بعد ذلك بـ 

ص ) الصارم املسلول(وقوله يف كتابه ) تيمية

حيث عجزنا عن جهاد الكفار؛ : ((٣٥٩

عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث 

: حتصل القوة واملنعة خوطبنا بقوله تعاىل

وتروي وثيقة . ))جاهد الكفار واملنافقني((

طبق ) ابن تيمية(احلزب اإلسالمي العراقي أن 

خالل ) قازان(عندما وادع ملك التتار ذلك 

مسح جلنود التتار أن يغشوا حصار دمشق و

مث جيد باحثو احلزب . أسواق املدينة للتبضع

) تسويغات(و ) مربرات(أنفسهم حباجة اىل 

وال يعتقد حمللو  –أخرى فيستشهدون 

األخبار يف امللف برس أن هناك ضرورة لذكر 

) الشيباين(و) األوزاعي(مبا أجازه  -التفاصيل 

وىل عندما ت) مروان بن احلكم(وما فعله 
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وادع ملك الروم على مبلغ اخلالفة حيث 

يدفعه املسلمون اىل الروم بسبب  من املال

ضعف حال املسلمني وكثرة الفنت يف ديارهم 

ويف اية املطاف يصل باحثو احلزب . آنذاك

يف هذه ) حسن البنا(اإلسالمي اىل ما يبينه 

  .القضية

) سياسة جديدة(مث تتحدث الوثيقة عن 

سياسة التعاون والتحالف ((وتصفها بأا 

الصادق والربيء املبين على التآخي والتقدير 

وتبادل املنافع واملصاحل املادية واألدبية بني 

أفراد األسرة اإلنسانية يف الشرق 

ويدعو الباحثون يف وثيقتهم ))..والغرب

الساسة الربيطانيني والفرنسيني وغريهم من ((

 نصائح((اىل )) ساسة الدول االستعمارية

ويف اخلالصة، يستنتج احلزب )) تنفعهم

جواز املفاوضة واملوادعة وعقد ((اإلسالمي 

أما السبب فرياه )) املعاهدات مع الكفار

عندما يكون بنا ((باحثو املركز يف قوهلم 

ضعف، ويكون عدونا أقوى منا وهو احلاصل 

  )).يف حالنا اآلن

وبالضد متاما من سياسته املعلنة الرافضة لـ 

وحدة (والداعية لصاحل ) ة الفيدراليةاألقلم(

بتنفيذ )) أحزاب شيعية((واامه لـ) العراق

خمططات إيرانية لفصل اجلنوب عن العراق، 

يدعو احلزب ) كردستان(كما فصلت عنه 

اإلسالمي العراقي، ومعه تنظيم األخوان 

اىل  -يف إطار متغريات السياسة  –املسلمني 

قاليم االستفادة القصوى من تشكيل األ((

وإقامة وتقوية اإلقليم السين وتعزيز سيطرة 

مث تلفت وثيقة مركز  ))احلزب عليه

 –الدراسات والبحوث االنتباه اىل أزمتني 

احملافظة ((بالدعوة اىل  - يعاين منهما احلزب 

إقصاء ((و )) على وحدة احلزب اإلسالمي

  )).الراديكاليني منه

وبعد الدعوة اىل تأجيل مناقشة قضية 

) تعديل الدستور(ني، وترحيل مسألة فلسط

اىل ما بعد استقرار العراق سياسياً وأمنياً، 

من ) ٤(يؤكد احلزب اإلسالمي يف الفقرة 

قضية فتح السفارة ((للوثيقة أنّ  ٣الصفحة 

اإلسرائيلية يف العراق ميكن التفاوض بشأا 

من خالل إثارة مالحظات متشنجة 

ها قضية واستخدام التلميح ال التصريح وجعل

قابلة للمناقشة بعد حتقيق االستقرار السياسي 

واألمين واستخدام اإلقناع ألهلنا ومجاهرينا 

  )).بشأن العالقة مع األمريكان وإسرائيل

الفيدرالية ((ويركز احلزب على الدعوة إىل 

والعمل على تطبيقها بصورة عادلة ومرضية 

 ٣من الصفحة ) ٥(ويف الفقرة )) ألهدافه

تغيري املناهج ((عو احلزب اىل للوثيقة يد

الدراسية وذلك عن طريق التدخل جلعل 
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املناهج حاوية املبادئ اخلاصة باحلزب ونبذ 

  )).الفكر القومي املتطرف

) االلتقاء مع األمريكان(ويف إطار برناجمه لـ 

يف احلوار، يضع احلزب اإلسالمي خطوطاً 

عامة، تتناىف كلياً مع طروحاته العلنية 

ضد االحتالل ومن أجل السيادة ) املتشددة(

عملية (نقاط لـ  ٥وحيدد احلزب . العراقية

  :مع األمريكان من خالل) التخادم

احتواء أهل السنة ممثلني باحلزب .١

اإلسالمي، وحماولة دجمهم باملشروع 

  .األمريكي

  .إضعاف املقاومة العراقية. ٢

إعطاء الشرعية للمشروع األمريكي يف . ٣

د اإلمنوذج األمثل لعوملة العراق الذي سيع

املنطقة على الطريقة األمريكية وهذا 

  .سيساعدنا يف تعزيز أمنوذج اإلسالم الليربايل

وجود أمريكي فاعل يف اإلقليم السين إذا . ٤

  .مسحوا لنا بإقامته

إنشاء معادلة احلكم يف العراق على قواعد . ٥

مستقرة تتمثل بإشراك مجيع األطراف يف 

  .عدا البعثيني املتطرفنيية العملية السياس

وتتطرق وثيقة مركز الدراسات والبحوث يف 

احلزب اإلسالمي اىل مجلة من نقاط الضعف 

عدم توفر ((اليت يعاين منها احلزب، وأمهها 

قاعدة معلومات متكاملة عن األمريكان مع 

حتديثها باستمرار ويتم تدارك هذا باحلوار 

ة التقرب اجلاد مع املنظمات األمريكية وحماول

وتؤكد )) منهم ومعرفة ثوابتهم ومتغريام

)) قدرة الفريق املفاوض األمريكي((الوثيقة 

)) جيد األمريكان بديالً((والتخوف من أن 

الزمن ((عن احلزب اإلسالمي، معترفاً أن 

و )) التردد((وأنه يعاين من )) ليس يف صاحله

ضعف ((و)) عدم اجلرأة يف التصريح((

كز القرار يف احلزب التنسيق بني مرا

  )).وأعضائه

ويف نقاط القوة اليت يتمتع ا احلزب 

كما حيدد ذلك باحثوه  –اإلسالمي العراقي 

وعي ((يتم التركيز على  -يف وثيقتهم السرية 

القيادة وإدراكها، ووجود مركز حبوث، 

واحلوار مع اجلميع، والقاعدة اجلماهريية، 

ويف )) خواينوالتنظيم احلزيب العايل، والبعد األ

: يؤكد احلزب على نص قوله ٧النقطة رقم 

بعثيني (وقوفنا ضد العصابات املسلحة ((

  )).مما دعم من موقفنا مع األمريكان) وغريهم

نقاط القوة لدى ((بعد ذلك تشري الوثيقة اىل 

قوة عظمى، وهلم ((مؤكدة أم )) األمريكان

خيارات متعددة يف الكتل واألحزاب واخلطط 

وأن احلرب سبب للتنمية لديهم . اتواخليار

. وأن احلرب ليست على أرضهم) بالضد منا(
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وحتكم املصاحل يف . وقلة ثوابت أمريكا

  )).سياساا

يف نطاق  –وينظر احلزب اإلسالمي العراقي 

اىل  - حتديده ألقوى خصومه يف الساحة العراقية 

حزب البعث هو اخلصم التقليدي يف ((أن 

ضائه يف املقاومة املسلحة الساحة، بسبب دور أع

وقبوهلم مجاهريياً، السيما بعد فشل كل 

األحزاب يف توفري األمن واألمان للشعب 

ويدعو احلزب اىل اتباع طرق  )).اقتصادياً وأمنياً

إقناع ((ناجعة للحد من تأثري البعثيني عن طريق 

األمريكان خبطر هؤالء من خالل تبعيتهم 

عث املقبور، الفكرية الدكتاتورية لفكر الب

وتبعيتهم احلالية حلزب البعث السوري، وما 

يترتب على ذلك من سيطرة الفكر القومي 

  )).املتطرف على فصائل املقاومة التابعة للبعثيني

وتفرد الوثيقة حيزاً يف مفردات مشروعها 

تشدد فيها )) نقطة ساخنة((السري ملا تسميه 

قد تعترض أمريكا على إقامة : ((على القول

اإلقليم السين يف حال إعالن األقاليم حبجة أنه 

قد يكون ملجأ لإلرهابيني املتطرفني، وبأننا لن 

فكيف جنيب . نستطيع السيطرة على هذا اإلقليم

اإلجابة تكون بأن . على هذا االعتراض؟

الواليات املتحدة جيب أن تعمل منذ اآلن على 

السماح لنا باالخنراط يف اجليش والشرطة 

لية ودعم الصحوات وحماربة بصورة فع

العصابات البعثية املتطرفة املسلحة والسماح لنا 

بتكوين امليليشيات الفعالة لتنظيف مناطقنا من 

البعثيني واملتطرفني الذين يعيثون فيها فساداً وبناء 

املؤسسات احلكومية اليت تتيح لنا تنظيم عمل 

هذه املناطق ومنعها من الوقوع حتت سيطرة 

البعثية املسلحة مستفيدين يف ذلك من العصابات 

موقفنا املعارض جلماعة القاعدة والذي تعرفه 

  )).أمريكا عنا

منهجه الذي يفاوض ((ويقرر احلزب يف مسألة 

التفاوض بني احلزب ((أو مبوجبه ضرورة )) عليه

اإلسالمي العراقي وبني األمريكان على أساس 

املصاحل املشتركة، والذي يسمح له بإعادة 

توازن اىل املعادلة السياسية يف العراق، وهو يف ال

  )).األقل ما تعلنه أمريكا

مع ) آلية للتفاوض(مث تلجأ الوثيقة اىل طرح 

الواليات املتحدة، تبدأ مبفاوضات متهيدية دف 

حتديد املواقف التفاوضية ومعرفة حقيقة ونوايا 

الطرف األمريكي ومن مث حماولة كسب دعمه 

دة من ردود أفعال األمريكان وتأييده واالستفا

خالل هذه املفاوضات التمهيدية واستغالهلا 

ألسلوب (مث تسرد الوثيقة نقاطاً عملية . لصاحلنا

صفات (و ) مبادئ التفاوض(و ) التفاوض

مل جيد حمللو األخبار يف امللف برس أية ) املفاوض

ضرورة لإلشارة إليها، ألا جزء من 

التفاوض وليست استراتيجيات عامة للحوار أو 
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