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النهضة الحسينية وأفضلية الفكر على العاطفة
1 

 

 

 

 

 -بفتح العين  -تعني الفكر ، والَعبرة  -بكسر العين  -، فالِعبرة ( إن الحسين ِعبرة وَعبرة ) قيل 

تعني العاطفة ، فاهتم المؤمنون بالحسين عليه السالم ِعبرةً وَعبرةً وكل بحسب مستواه الفكري 

واإليماني والثقافي والعقائدي ، إال أننا نشهد في اآلونة األخيرة تركيزاً عجيباً على العاطفة 

 وتقصيراً في الجانب الفكري ، فجميع ما نراه من مراسيم عاشورائية هي مراسيم عاطفية

بالدرجة األولى وقلما نستفيد منها لنصل الى الفكر الحسيني ، فالمجالس الحسينية تستغرق جّل 

وقتها في النعي وتترك القليل للفكر ، وبعض المجالس ال تتطرق للفكر أصالً ، كذلك نجد الالفتات 

يطبقها من تقليدية ال تحمل فكراً تطبيقياً وبرنامج عمل لألمة وإنما مجرد شعارات قد يفهمها و

يقرأه وقد ال يكون ذلك ، ونرى اإلبداع والتطور في السلوكيات العاطفية للمراسيم العاشورائية 

  .بينما ال نجد مثيلها على مستوى الفكر

إن للعاطفة دور في إحياء ثورة اإلمام الحسين عليه السالم فلماذا : ولكن قد يسأل سائل 

  كر ؟ فما أفضلية الفكر عليها ؟تعترضون على أن تكون العاطفة أهم من الف

  :وسيكون جوابنا على هذا التساؤل بعدة نقاط

إن العاطفة بصورة عامة غير محبذة في مستويات الكمال العليا ، فمثالً يرفض علماء العقيدة - 

أن نعتبر حب الرسول األعظم محمد صلى هللا عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السالم أو للحسن 

ما السالم جاء نتيجة العاطفة ، نعم جزء منه عاطفة باعتبرهم ابناؤه ، ولكن لو لم والحسين عليه

تكن فاطمة عليها السالم ابنة النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم أو أن الحسن والحسين 

عليهما السالم لم يكنا ابني بنت النبي صلى هللا عليه وآله وسلم لكان حبه لهم متساٍو ألنه يحبهم 

  . ال ألنهم أبناؤه ، لذلك من هذا البال العاطفة تكون أقل شأناً من الفكر والعقيدةفي هللا

إن العاطفة في قضية اإلمام الحسين عليه السالم هي وسيلة للوصول الى الفكر الذي نهض من - 

لم أخرج : ) أجله والدين الذي يحمله ذلك الفكر ، فقد أوضح ذلك بنفسه عليه السالم عندما قال 
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أشراً وال بطراً وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ، أأمر 

، فقد حصر خروجه باإلصالح واألمر بالمعروف والنهي عن ( بالمعروف وأنهى عن المنكر 

المنكر ، وهذا الحصر ال يعني أنه لم يخرج من أجل الصالة أو الصيام أو مقارعة الظالم ألن هذه 

فروض تندرج ضمن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولم يقل خرجت حتى تلطموا علي أو ال

تحزنوا على قتلي ، وإنما جاء الحزن بعد مقتله عليه السالم كي نصل الى الفكر والهدف الذي 

جاء من أجله ، فإن بقيت العاطفة وسيلة وأوصلتنا للهدف المنشود كان مكانها صحيحاً ، وإذا 

الى غاية أو أنها بقيت وسيلة ولكنها لم توصلنا الى ما أراده الحسين عليه السالم تحولت 

  .فستكون العاطفة فاقدة الصالحية ال جدوى منها وسنبقى في دوامة مفرغة

أن الفكر يُنسب الى الحسين عليه السالم بينما ال تُنسب العاطفة له سالم هللا عليه ، حيث ال - 

ا نسمع فكر الحسين عليه السالم ، نعم يمكن أن نتناول مفردة من نسمع عاطفة الحسين بينم

  .مفردات العاطفة كان يتميز بها اإلمام عليه السالم فنستفيد منها لفهم فكره المبارك عليه السالم

إن الفكر غير قابل لالنحراف بالدرجة التي نجدها عند العاطفة ، ألن الفكر األصيل يكون محصناً - 

ليه علماء حكماء يصونونه من كل زلل ، بينما نجد االنحرافات تتوالى وتتطور وله ضوابط وع

في الجانب العاطفي ، فمرة نسمع الشاعر يصوغ صياغة غير شرعية من أجل استدرار الدموع 

أو أن الرادود يستحدث طوراً أقرل للغناء كي يجذل العوام أو يبتدع البعض سلوكيات غريبة 

  .م السالمعلى نهج أهل البيت عليه

الفكر يكون عادة أصيالً مرتبطاً بجذور متجذرة في عمق التاريخ ، بينما تجد العاطفة متأثرة - 

باألجواء االجتماعية وقد تستورد أساليب من بلدان وحضارات بعيدة عن حضارة اإلسالم ، 

 بال أصالةوبالتالي فأصالة الفكر أعمق من أصالة العاطفة وقد تكون العاطفة في بعض جزئياتها 

. 

من حيث األصل وهذا ليس  -إن قيمومة الرجل على المرأة جاءت بسبب ما يتمتع به الرجل - 

من طبيعة تكوينية تمتاز بالميل نحو العقل على  -بالضرورة قاعدة تنطبق على كل الرجال 

ل على العاطفة ، بينما نجد المرأة تمتاز بميل للعاطفة على العقل ، وما جعل هللا قيمومة الرج

  .المرأة إال بما فضله هللا باالعتماد على العقل أكثر من العاطفة من المرأة

هناك نماذج تاريخية واقعية استفادت من الحسين عليه السالم فكراً من دون االعتماد على - 

العاطفة ، نعم العاطفة هي التي أوصلت الفكر الحسيني الى زماننا هذا بحيث انتفع منه رجال 

عماء في شتى انحاء العالم وأبرزهم غاندي ، فهذا الرجل الهندي البوذي لم يكن مسلماً حكماء وز

ولم يكن شيعياً ولكنه استفاد من فكر اإلمام الحسين عليه السالم رغم أنه لم يلطم ولم يبكي ولم 

يطبّر ، ونحن المسلمون والشيعة بالخصوص نلطم ونبكي ونطبّر ولم نتقدم شيئاً نحو الحسين 
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ه السالم ولم نستفد شيئاً منه سالم هللا عليه ، فاستفاد غاندي بفضل الفكر وخسرنا نحن علي

  .بسبب اكتفائنا بالعاطفة ولم نجعلها طريقاً لنا للوصول الى الفكر

 

في الختام ال بد من التأكيد على أن العاطفة والفكر مطلوبان في فهم نهضة اإلمام الحسين عليه 

دوره ، فالعاطفة هي من ساعدتنا على فهم الفكر الحسيني ، ولوالها لما السالم ولكن يبقى لكل 

وصلتنا النهضة الحسينية ولوالها لما استفاد غاندي وغيره من الفكر الحسيني ، ولكن أن يبقى 

المؤمن في طور العاطفة وال يتطور وينتقل الى الفكر الذي جاء به الحسين عليه السالم فكر جده 

عليهما فهذه هي المشكلة ، فإن كان هناك طريق للوصول الى الفكر الحسيني  وأبيه صلوات هللا

  .غير العاطفة فليسلكه المؤمن ألن الغاية كما قلنا هي الفكر وما العاطفة إال وسيلة
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أسرار عن الضربات الجوية للتحالف الدولي التي 

تحولت الى هدية مجانية للعراق
2
 

 

 
 

أسعار برميل النفط في االسواق العالمية وانخفاض الصادرات العراقية بعد االنخفاض الكبير في 
) حصل عجز كبير في ايرادات الموازنة االتحادية للسنة الحالية , من حقول الشمال والجنوب 

من مجمل االيرادات التي تمول % 90الن ايرادات النفط تشكل اكثر من ( التي لم تصدر بعد 

نوعا من , وقد سبب هذا العجز الذي تتباين االرقام بشأنه , ارية النفقات التشغيلية واالستثم
) القلق لدى المواطن العراقي بعد ان اشيعت معلومات تتعلق بنية الحكومة في اتخاذ اجراءات 

ومما زاد , ربما تؤثر على معيشة اغلب العراقيين التي يتم تسييرها بطريقة الترقيع ( تقشفية 
له بخصوص نفقات الضربات الجوية التي تشنها قوات التحالف الدولي من هذا القلق ما تم تداو

الذي تشكل بزعامة الواليات المتحدة االمريكية للقضاء على ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية 
 .الذي يسيطر على ثلث االراضي العراقية بطريقة دراماتيكية لم تحل طالسمها لحد اآلن 

 

 8حات االمريكية التي أشارت بان تكلفة تلك الضربات تتجاوز وتعود أسباب القلق الى التصري
فبحسبة بسيطة نجد ان هذه التكاليف ستتحول الى عشرات او مئات , ماليين دوالر يوميا 

الن االدارة االمريكية اطلقت تصريحات ان هذه , المليارات من الدوالرات بعد اشهر او سنين 

وكرد فعل , عام  30ك من قال انها ربما تستغرق سنوات وهنا 3الحرب قد تستمر ألكثر من 

على ذلك خرجت تطمينات بان تلك الضربات هي مجانية وال يتحمل العراق اية اعباء مالية 
بشأنها وهو ما ادلى به وزير خارجيتنا الدكتور ابراهيم الجعفري اثناء استضافته في مجلس 

اثناء مقابلة اجراها معه االعالمي نجم النواب وتصريحات وزير المالية السيد هوشيار زيباري 
فقد اشار الوزيران وبشكل قاطع بان العراق ال يتحمل اية تبعات , الربيعي في قناة البغدادية 

وقد تعمدنا ذكر ذلك لكي يتذكرها العراقيون اذا صدرت اية مطالبات ) مالية عن تلك الضربات 
 ( .في االمدين القصير او الطويل 

 
مجانية الضربات الجوية لها عالقة بفقر تلك الضربات وقلتها وعدم تناسبها مع  وال نعلم هل ان

, رغبة العراق في سرعة اخراج الدواعش من االراضي التي تمدد عليها ذلك التنظيم االرهابي 

ضربة منذ بداية  400وعلى وفق احصائيات امريكية رسمية فان عدد الضربات الجوية قد بلغ 

ليه اكثر من شهر لحد اآلن واغلبها في الجبهة التي تقاتل بها قوات التحالف الذي مضى ع
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وهي عضو ( كندا ) وان عدد الضربات الجوية ل , البيشمركة لدفع الخطر عن اقليم كردستان 

اما الدول االخرى في ,  1024/  22/ 3في التحالف قد بلغ واحدة فقط وقد تم تنفيذها بتاريخ 

وفي ظل , ه هو تنفيذ طلعات ال يتجاوز مجموعها عدد اصابع اليد التحالف فان افضل ما قامت ب
هذا التباطؤ فان داعش يرتكب ابشع الجرائم من خالل قتل العشرات او المئات يوميا من 

العشائر او غيرهم تحت مرآى ومسمع التحالف الدولي دون ان يحرك ساكنا وهو ما دعى 
جرائم التي ترتكب بحق الشعب من خالل القوات الحكومة العراقية الستثمار اي جهد لتقليل ال

 .المسلحة او الحشد الشعبي 
 

رباط ) ان العالقة في الموضوع التي نود االشارة لها هنا والتي نسميها في التعبير الشعبي 
ان قوات التحالف ومن بينها , ان ما يمكن استنتاجه من دون حاجة لبذل جهد كبير , ( الكالم 

ففي حرب الواليات , تريد ان تظهر لما يحصل على انها حربنا وليست حربهم  االدارة االمريكية

من خالل قيادتها للتحالف الدولي نفذت  2992على العراق سنة ( حربهم ) المتحدة االمريكية 

دولة كما اطلقت عشرات اآلالف من الصواريخ  33عشرات اآلالف من الغارات الجوية من قبل 

لكويت خالل ايام رغم ان الجيش العراقي كان يقاوم من باب الخوف وبشكل اخرج العراق من ا
وقد تكرر االمر نفسه سنة , او الدفاع عن النفس او غيرها من االسباب ويكفي ان اسمه جيش 

عندما استطاعت امريكا من احتالل العراق بأيام خالل حرب استخدمت فيها اسلحة  1003

لمحترفين يعترفون بفرق التقنية واالمكانيات في التسليح اذهلت القوات العراقية وجعلت القادة ا
. 
 

والجواب يقع في خمسة اهداف االول , وقد يسأل احدا لماذا يبخل التحالف في ضرباته الجوية ؟ 
يتعلق باجتذاب كل قوة داعش من العالم إلبعاد الخطر عن امريكا واوروبا وبما يمكن التحالف 

والثاني هو االستفادة من , ا دون ان يمسهم الخطر من خوض معارك الحقة على اراضين

الى الدول  1009انخفاض اسعار النفط لنقل االزمات االقتصادية التي عصفت بهم بعد عام 

والثالث هو لزيادة مبيعات االسلحة الى أعلى المستويات لغرض افراغ مخازنهم , المنتجة للنفط 
ل العراق الى الحد الذي يطلب فيه التدخل البري والرابع هو ايصا, وامالء مخازن دول االقليم 

لقوات التحالف لتحقيق المخططات االمريكية بإنشاء قواعد عسكرية ثابتة لها في الموصل 
والخامس هو تكوين وضع غير مستقر في الداخل وبشكل يسهل اصدار , واالنبار وكردستان 

يطرة الميلشيات واستفحال قرار من مجلس االمن للتدخل في الشأن الداخلي تحت مسوغ س
 .امرها في العراق 

 
بان الخدمات التي تقدمها دول التحالف ليست مجانية فعال وانما بمقابل , وتظهر هذه االهداف 

فمن المفروض ان تدفع لنا تلك الدول تكاليف كل , خدمات يقدمها العراق ألمريكا ودول التحالف 
ما يترتب عليها من ازهاق االرواح وتدمير  طلقة تستخدم لمحاربة داعش في العراق وجميع

فقد استطاعت تلك الدول ان تدفع عنها الخطر الذي أشار اليه العاهل السعودي في , وخراب 
نهاية شهر آب من العام الحالي عندما التقى بممثلي الدول االمريكية واالوربية في بلده وتحدث 
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أنه متأكد جدا بان داعش ستدخل اوروبا حيث قال لهم بالحرف الواحد ب, اليهم بكالم خطير 
وطلب من , لتعبث بها بعد شهر كما قال انه متأكد بان داعش ستدخل امريكا بعد شهرين 

وهذا , الموجودين وهم يمثلون الدول المعنية بالتهديدات ان ينقلوا رسالته الى قادة دولهم 
و لتشكيل التحالف وانعقاد مؤتمر اللقاء كان بمثابة عالمة الخطر التي حركت امريكا ودول النات

وللموضوع بقية ) جدة الذي كان مكافأة عن تأشير الخطر المحدق بالعالم خارج االقليم العربي 
 ( .في مقالة الحقة بعد أن سيطر الجمهوريون على الكونغرس االمريكي في االنتخابات االخيرة 
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مجزرة ال بو نمر االسبال والتداعيات
3

 

 
 

 

 
 

على المنطقة، " الدولة االسالمية"أكتوبر، عن سيطرة تنظيم  32عشيرة البو نمر يوم  اعلنت

رغم تحذرات سابقة، التنظيم ارتكب مجازر ومقابر جماعية ضد عشيرة ال بو نمر بعد اعدامه 
اكثر من اربع مائة من المدنيين، رغم هروب االالف الى المناطق المحاذية الى بلدة هيت، 

وتعتبر ناحية . ثة ـ محافظة االنبار ومدينة ابو غريب القريبة من العاصمة بغدادالبغدادي، وحدي
الفرات ـ قضاء هيت معقل العشيرة، وسبق الى شيخ عشيرة ال بو نمر غازي الكعود ان عقد 

الشيخ حاتم الَكعود قاد . اجتماعات عديدة مع الحكومة العراقية، لمواجهة ارهاب التنظيم
تلي التنظيم بالدخول إلى المدينة مقابل المق  نتج عنه السماح  تنظيملمفاوضات مع زعامات ا

تم   .عدم التعرض إلى ابناء العشيرة، لكن ما أن دخلوا حتى توجهوا إلى خطف الشباب وقتلهم
ويحتفظ التنظيم . العثور على مقبرتين جماعيتين تضمان اكثر من مائتي جثة من ابناء العشيرة

اسرى ضمن سياسته لمبادلتهم في حال وقوع بعض من   ابو نمر باعداد كبيرة من عشيرة
 .مقاتليه باالسر

جميع ساكني زوية البو  1024خالل شهر اكتوبر " الدولة االسالمية"سبق ان طالب تنظيم  

نمر وتل األسود في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت ـ حافظة االنبار العراقية، بمغادرة منازلهم 
اية أمتعة وامرهم بترك جميع اموالهم وسيارتهم بدون سابق انذار وبال ومنعهم من حمل 

في اعقاب ذلك اعدم التنظيم . ضمن حملته بتهجير عوائل البو نمر من تلك المناطق  استثناء
المئات من اهالي عشيرة ال بو نمر، بينهم نساء واطفال وقام بقطع رؤوس المئات منهم 

ت في اعقاب جهود الحكومة العراقية بمحاربة تنظيم الدولة هذه التطورات جائ. بطريقة مروعة
الدولة "االسالمية في محافظة االنبار والتحالف الدولي لدعم العراق في مواجهة تنظيم 

  ".االسالمية
 :المجزرة جائت في اعقاب 
ت العراقية السيطرة عليها في جرف الصخر، بعد استعادة القواخسارة التنظيم ابرز معاقله  

  .حرير اطراف عامرية الفلوجهوت
. خطة الحكومة العراقية، التحالف مع ابناء العشائر في المنطقة، لتطهير المناطق من التنظيم
القوات العراقية العسكرية ومدعومة مع قوات من ابناء العشائر تم تشكيلها ومازالت غير 

 .متكاملة وبدعم مستشاريين امريكين توجهوا الى مدينة االنبار
ة الحكومة العراقية بالتوجه غربا بأتجاه بلدة هيت واستعادة السيطرة عليها بالتحالف مع خط 

  .ال بو نمر والعشائر االخرى

                                                           

 الحدث نيوز – جاسم محمد 3
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وسبق ان التقى رئيس . جهود الحكومة بأيجاد حل سياسي، بالتزامن مع العمليات العسكرية
ناء زيارته الى المملكة الحكومة العراقية بعدد من زعماء عشائر المنطقة الغربية في بغداد واث

 .1024اكتوبر  16االردنية في 

ان ناحية الفرات معقل ال بو نمر ال تبعد اال بضعة كيلو مترات عن قاعدة عين االسد العسكرية 
االنتقادات وجهت للحكومة العراقية، بعدم تقديم . التي تعتبر مركز انطالق للعمليات العسكرية

ستغاثة، لكن الحكومة العراقية الجديدة اكدت، بأنها قامت الدعم وانقاذ ال بو نمر، رغم اال
وضمن ردود فعل الحكومة العراقية صرح، رئيس الحكومة العبادي ان حكومته . بواجباتها

سترد بقوة على تلك الجريمة، واكد العبادي، انه اعطى فرصة للذين يقفون مع التنظيم من اجل 
  .العودة للصف الوطني قبل فوات االوان

  
 اسباب مجزرة ال بونمر

عملية انتقام وثأر تعود الى الدور الذي لعبته هذه العشيرة في الصحوات ومقاتلتها القاعدة في 

 .1009العراق عام 

خالفات عشائرية، ترمي عشائر ال بونمر باالئمة على اهالي هيت القريبة منهم، واتهم بعض 
" الدولة االسالمية"قدمت مقاتليي وجهاء ال بو نمر اهالي هيت، بأن االخيرة هي من است

ودفعتها ضد ال بونمر في خطوة تصفية حسابات تعود الى دور ال بو نمر في مقاتلة تنظيم 

يشار ان شيخ ال بو نمر عناد الگعود كان . ومابعدها 1004القاعدة سابقا في العراق عام 

قل ال بونمر وكانت عضوا في المجلس الوطني عن مدينة هيت التي تتبع له ناحية الفرات مع

ابرزهم شيخها سطام الكعود وربما  1003من النظام السابق ماقبل   معروفة بوالئها وقربها

 .حسابات قديمة ان ثبتت صحته  موقف اهالي هيت يندرج ضمن
تعتبر رسائل مباشرة الى بقية " الدولة االسالمية" إن عمليات القتل والمجازر التي ترتكبها

لمتحالفة مع الحكومة العراقية، ابرزها البو عيسى بعامرية الفلوجة، العشائر العراقية ا
 .والجبور، والجغايفة، في اعقاب استعادة مدينة جرف الصخر

  
 عشيرة الشعيطات ـ سوريا

عشيرة  إن المجزرة التي ارتكبها التنظيم ضد ال بو نمر تعيد لالذهان جرائم التنظيم ضد 

أكثر من سبع مئة شخص  1024خالل شهر اوغست   التنظيم  السورية، عندما أعدم الشعيطات

وكشفت . في محافظة دير الزور، بسبب تمردهم على التنظيم"  الشعيطات "من أفراد عشيرة
التقاريرأن التنظيم قطع رأس العديدين في بلدات غرانيج وأبو حمام والكشكية التي يقطنها أبناء 

في وقت سابق   رافع عكلة شيخ عشيرة الشعيطاتبعد ان دعا . العشيرة اغلبهم من المدنيين
والرويع وسحق معارضيه بسياسة   يعتمد هذا التنظيم اسلوب الرعب. إلى المقاتلة ضد التنظيم

 .القتل وقطع الرؤوس، وماحصل في سوريا يحصل االن في محافظة االنبار 
 :هي" الدولة االسالمية"إن ابرز تداعيات ممارسات تنظيم 

شائر المنطقة الغربية وحتى المتحالفة معه، وخسارة التنظيم الى واحدة من رفض غالبية ع
 .ابرز معاقله وحواضنه الجغرافية واالجتماعية
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انشقاق داخل قياداته الرئسية والميدانية، يشار ان غالبية قيادات التنظيم، الحلقة المقربة من 
ويحتفظ . عليهم الصفة العشائريةالبغدادي هم من اهالي المنطقة، الغربية في العراق، وتطغي 

التنظيم داخل قياداته الميدانية عدد من عشيرة ال بو نمر، وهذا مايجعل مايرجح االنشقاقات 
 .اكثر

 .تسرب المعلومات السرية عن التنظيم من الداخل
ظهور نزعة قوية عند الزعامات العشائرية في المنطقة الغربية، بايجاد تحالفات، لمواجهة 

 .االرهاب
 .أنخفاض تدفق المقاتلين المحليين الى التنظيم وتراجعه تنظيميا

دعم الحكومة العراقية الى المجالس المحلية لمدينة االنبار والمنطقة الغربية ومنحها صالحيات 
 .اوسع، ضمن سياسة الحكومة الجديدة

سي الذي تقليص الفجوة بين المكونات العراقية، وايجاد تقارب مابينها في اطار الحل السيا
 .تتبناه الحكومة العراقية

تراجع الخطاب الطائفي والدعاية التي يقودها التنظيم، مستغال خالفات المنطقة الغربية مع 
 .الحكومة العراقية

  
في هذا السياق أعلن مجلس عشائر مدينة الصدر في بغداد استعداده لتشكيل أفواج قتالية من 

شخصاً  120شخص وجاء هذا القرار بعد مقتل  900من العشائر إلسناد عشيرة البو نمر بأكثر 

وصرح زامل فنجان .من أبناء العشيرة وتوجيهها مناشدات لمساعدتها على القتال ضد التنظيم 
رئيس مجلس شيوخ العشائر بأن البو نمر انتفضت ضد اإلرهاب، داعيا كل العشائر األخرى أن 

 .تحذو حذوها
  

 هيئة العشائر عند التنظيم
الزعامات القبلية بالترغيب والترهيب، وسجلت هياكلها اإلدارية " الدولة االسالمية" تستقطب

لجنة العشائر، والذين تقبلوا هدايا ممنوحة من أموال وغيرها تحت "زيارات يقوم بها أعضاء 
التنظيم يتبع سياسة ارسال ممثليه في المناطق للقاء زعماء القبائل   ".كبار الشخصيات"بند 

قبل القيام باي عمل عسكري، وهي طريقة لجس النبض وقراءة االستعدادات لكسب  المحلية،
 .العشائر التي تجنبهم الكثير من الخسائر والمواجهات المسلحة" بيعة"

في العراق، فقد " الدولة االسالمية"تنظيم   مايجري االن في العراق، هو مشهد تقلص وتراجع
طر عليها، وهو يراهن على الحواضن والمالذات خسر التنظيم بعض المناطق التي كان يسي

التوحيد "على انقاض تنظيم   ابرزها، محافظة االنبار، التي تعتبر معقله ونقطة انطالقه
ان مجزرة ال بو نمر، من شأنه ان تكون بداية لتحالفات عراقية ـ . بزعامة الزرقاوي" والجهاد

ما من قبل دول المنطقة ابرزها عراقية على مستوى شعبي ومع الحكومة، وسوف تشهد دع
. المملكة االردنية المحاذية لحدود االنبار وكذلك العشائر العربية في سوريا ودول المنطقة
العراق مازال يحتاج الى الدعم العربي في مواجهة االرهاب، ويبدو ان الحكومة العراقية 

نفتاح على الدول العربية، الجديدة، عملت مراجعة الى اخطاء الحكومات التي سبقتها وبدءت الال
وهذا من شأنه يدعم جهود العراق في مواجهة االرهاب من خالل الدعم بكل انواعه وتبادل 
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في مجال االمن واالستخبار والدفاع وايجاد مراكز تبادل المعلومات وتعقب المطلوبين،   الخبرات
 .هذه السياسات من شأنها ان تعمل على تراجع التنظيم

  
 ايا االرهاب واالستخبارباحث في قض*
 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

13 

مالحظات أوليّة حول أزمة إعداد الموازنة العامة 

 4( 1022 - 1024) في العراق 

 

 
 
 

يصل إلى مليون (  1024عن المخّطط في موازنة ) مع انخفاض فعلي في الصادرات النفطية 

 82الذي يبلغ اآلن ) ومع سعر تصدير يقل بـ تسعة دوالرات عن سعر خام برنت  .يومياً برميل 

ولكي نقلّل من حجم الضرر الذي تسّبب به من قّدم البيانات التي تم على ( . دوالر للبرميل 

 3.4على اساس ايرادات نفطية تعادل ما قيمته  1024اساسها اعداد تقديرات موازنة العام 

مليون  1.4مقابل معدل تصدير فعلي مقداره ) دوالر للبرميل  90بسعر مليون برميل يومياً 

 (.دوالر للبرميل  66بسعر تصدير يصل إلى  برميل،

بل هي نتيجة منطقية للفوضى المتحكمة  الحالية،هي ليست السبب في أزمتنا  عامة،مع موازنة 
 .، إلى نظام القيم السائد من األقتصاد ، الى السياسة ، الى المجتمع . .البلدفي كل شيء بهذا 

  .فأن هذا الوضع يمنحنا فرصة نادرة ألصالح هذا الخراب .. مع كل هذا 
 .ويمنحنا قبل كل شيء فرصة نادرة لخفض النفقات غير الضرورية في الموازنة التشغيلية 

في " تغطية عقد النقص المزمنة " خفض النفقات الهائلة لـتمويل األنشطة المرتبطة بـ  -
 .كيات الكثير من المسؤولين في هذا البلد سلو

خفض النفقات الخرافية التي تتصاعد وتيرتها عاما بعد عام ، على جيوش الموظفين ،  -
ومواكب السيارات ، وفيالق الحراس ، والخدم والحشم والحاشية ، والكرفانات و مولدات 

رات ، والمخصصات الكهرباء الضخمة الشاخصة عند ابواب البيوت ، واأليفادات والسف
والحوافز ، وبدالت األيجار للقصور المنيفة ، وحفالت الضيافة الباذخة ، والنثريات ، 

و الكثير والكثير من .. الحال على حساب حال األغلبية الرث " تحسين " والمكرمات ، و 
 .األشياء التي ال يمكن ان تصّدق في هذا الزمن العراقي العجيب 

، في الموازنة األستثمارية ، وعدم السماح " المظهرية " مشاريع إيقاف الصرف على ال -
تنموية من األنفاق  -أجتماعية  -بادراج مشاريع جديدة ، ليست هناك أي جدوى اقتصادية 

 .العائد ، عند أعدادها ، و مناقشتها ، وأقرارها  -عليها ، والعمل بمبدأ الكلفة 
ضد كل محاوالت تبديد المال العام ، والتصرف  الوقوف بحزم ، وبكل الوسائل المشروعة ، -

والعمل على . سياسية ، وليست موارد اقتصادية سيادّية " غنيمة " بممتلكات الدولة بعّدها 

                                                           

 الحوار المتمدن -  عماد عبد اللطيف سالم 4
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،  1003استعادة جميع ما تم بيعه وتخصيصه ، والتصرف به على اسس غير سليمة ، منذ عام 

 .وحّتى اآلن 
  :ّي أقول وللمختصين والخبراء في الشأن األقتصاد

حّتى وان كان هذا العجز ُمخّططاً " .. عجز " هذه فرصتكم ألن تقفوا ضد بناء اي موازنة بـ  -
 " .فعلياً " وليس " .. 

 .فرصتكم في ان ال تسمحوا ابداً بتغطية هذا العجز ، باألقتراض من مصادر خارجية  -
عند ) يه فائض الموازنة ، يودُع ف" صندوق سيادّي " فرصتكم في الضغط من أجل انشاء  -

في الموازنة ، والذي اليجب أن يزيد " المتحّفظ " ارتفاع سعر النفط الفعلي عن سقف السعر 

 ( .دوالر للبرميل في افضل األحوال  60-60عن 

، تستخدم موارد هذا الصندوق السيادي لتمويل " التحّوط " فرصتكم للتأسيس آلليات لـ  -
ية ، و عدم التلكؤ في تنفيذها ، عند شح السيولة،وتراجع األيرادات مشاريع الموازنة األستثمار

. 
فرصتكم في استعادة هيبة المؤسسات النقدية والمالية ، والتاكيد على األدوار المحددة بدقة  -

فالتنسيق بين المؤسستين ال يعني ابداً ان يتحدث وزير المالية . للبنك المركزي ووزارة المالية 
على سبيل المثال ال ) اجراءات تقع في صميم اختصاصات البنك المركزي عن عزمه اتخاذ 

 ( .الحصر 
فرصتكم لحث السياسيين على صياغة مشروع محدد وواضح المعالم لمشروع الدولة ،  -

 .وتوصيف واضح لدورها ووظيفتها ، وشكل نظامها األقتصادي 
نك المركزي ، بكل ما يتطلبه هذا الحساب الرئيس للخزانة في الب( وبناء ) فرصتكم لتفعيل  -

  .األمر من رصانة ، ومهنّية ، وموضوعية 
ألّنُه ال يوجد بلٌد في العالم ال توجد فيه موازنة نقدية " .. موازنة نقدية " فرصتكم للمطالبة بـ  -

 كما ال يوجد بلد في العالم ُيّقر برلمانه قانون موازنته العامة لعام معين ، دون ان ترفق مع.. 
 .مسودة هذا القانون الحسابات الختامية لموازنة العام السابق 

  :وللناس البسطاء ، وغير المختصين أقول 
أن أسوأ ما يحصل لكم اآلن ، هو نتيجة العبث بآليات . ال تدعوا السياسيين يتاجرون بمعاناتكم 

، والبطاقة  التوظيف ، و أنظمة األجور والرواتب ، و الدعم والحماية ، ورواتب األعانة
 .التموينية ، المخصصة لكم 

أن هذه األبواب تشَكل عبئاً هائال على الموازنة العامة ، بينما ال يصل اليكم من مخصصاتها 
إالّ على النزر اليسير من الرفاه " قّوتها الشرائية " وال تحصلون من .. الفعلية إالّ النزر اليسير 

. 
تأكل كثيراً من " .. الدولة الفاشلة " ، و " المنفلتة  "إّن التضخم غير المنضبط ، واألسواق 

من الموازنة العامة % 21التي تأكل بدورها .. لرواتبكم وأجوركم " الُمفَترض " حجم الرفاه 

 .للدولة 
بأن تكاشفكم بالحقيقة ، وان تكون صريحة في عرض حلولها الحقيقية " دولتكم " طالبوا 

القصير األجل ، الذي " الفُتات " مستقبل هذا البلد ، هو أهم من للمحن القائمة ، وقولوا لها ان 
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تحاول عرضُه وتقديمُه على موائدكم اآلن ، وهو مغموٌس بالدِم والَعَرِق ، والخراِب الطويل 
 .األجل 
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واقع القضاء وآفاق إصالحه
5
 

 

 
(1) 

  
المتهم او محاميه صورة من ينظر الكثير من القضاة في العراق بتوجس وشك وريبة إلى منح 

فلماذا .. األوراق التحقيقية الخاصة به ، رغم أنه حق بديهي له ، وأحد أركان محاكمة عادلة 
 يتعمد القضاة السرية والتعتيم ومنع الخصوم من أخذ نسخ من الدعاوى واإلجراءات واألدلة ؟

يا يدعي بأن مئات حصل أن قدم ضابط تحقيق مطالعة لقاضي تحقيق اإلرهاب بأن مخبرا سر
األشخاص إرهابيون ، وأرفق قائمة بهم وبما يفعلون ، فأصدر القاضي أمراً بالقبض ضد 

فالن ) وتنتهي بـ ( فالن الفالني ) االشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرافقة التي تبدأ بـ 

كلب ) انت انه ، رغم ان المخبر يدعي بأن تهمة آخرهم ك( إرهاب  4) وفق المادة ( الفالني 

أربعة إرهاب من الدرجة االولى حالما يعتقل ويتم ( الكلب ابن الكلب ) وال شك ان ( ... ابن كلب 

 !إدخال عصا في مؤخرته
بأنه قتل اثنين من اقاربه ، لكن أقاربه يأتون  -تحت التعذيب  –وفي قضية أخرى يعترف متهم 

موقوفا الى محكمة الجنايات ، فيسأله زميله الحقا احياء ، إال ان قاضي التحقيق يحيل المتهم 
العضو في محكمة الجنايات لماذا لم تفرج عن هذا المسكين وهو منذ ستة اشهر بالتوقيف ، فرد 

القاضي بانه يخشى ان ُيساءل إذا أفرج عنه ، وفضل إبقاءه موقوفا واحالته للجنايات لتتولى 

 . هي االفراج عنه ألنه ال يتحمل مسؤوليته
لواقعتان تعطي صورة عن اسباب انعدام شفافية القضاء ، فهل يتصور بأن قاضيا متورطا تلك ا

 بمثل تلك الكوارث ان يزود المتهم بصور من االوراق التحقيقية ؟
وهل يسمح قاضي متورط بمؤامرة مفبركة ضد متهم بتزويده او محاميه بنسخ منها ؟ وهل 

الراشي ان يسمح بفضح امره ؟ وهل  يتصور من قاض اخذ رشوة وانحرف بالحق لمصلحة
 يمكن لقاض ال يعرف بديهيات القانون ان يطلع اآلخرين على مقدار جهله وأميته ؟

لقد بالغ الكثير من قضاة التحقيق في العراق في السنوات االخيرة في تبني السرية في اجراءات 
هو البلد الوحيد الذي التحقيق الى حد انعدمت الشفافية فيه بشكل كامل ، حتى اضحى العراق 

يخفي عن المتهم اجراءات التحقيق ويمنعه من الوصول لألدلة التي ترتب ضده ، وذلك نابع 
 عن الوهم عند الكثير من القضاة بإمكانية منع المتهم من االطالع على إجراءات وسير التحقيق

                                                           
5
 المدى - رئيس هيئة النزاهة السابق - القاضي رحيم حسن العكيلي 
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. 
وراق التحقيقية وغالباً ما يرفض قضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والجنح منح صور من اال

ألطراف القضية بضمنهم المتهم ، وهو امر يمارس فيه بعض القضاة مزاجية عالية وتعالياً 
وتحكماً غير مبرر وجهالً مطبقاً بأبسط مبادئ القانون وبالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ، إذ 

يهيات حق الدفاع ال حق لهم مطلقا في رفض منح صور من األوراق التحقيقية للمتهم ، ألن بد
المقدس تفرض منح صور من األدلة الجرمية له ولمحاميه من اجل تمكينهما من إعداد دفاعه 

 . عن نفسه ، وإال اختل واحد من اهم معايير المحاكمة العادلة
إن من أهم معايير سالمة وعدالة المؤسسات القضائية في العالم هو مقدار الشفافية فيها ، 

اءات الجزائية ، إال ان القضاء العراقي فقد شفافيته الجزائية بالكامل ، خصوصا شفافية االجر

 -: ويقف خلف ذلك اربعة اسباب رئيسية هي
إذ مارس بعض القضاء ادارة ملفات جزائية مفبركة لتصفية الخصوم لمصلحة  -:التآمر  -2

ليا ، والتي جهات سياسية ، او ألغراض شخصية ، او استجابة ألوامر االدارة القضائية الع
تعقبها محاكمات سرية زائفة إلصدار احكام ليس فيها من القانون اال صدورها باسم الشعب زيفا 

لذلك يرفض القضاة اعطاء صور من تلك الدعاوى ألنها ليست دعاوى بل مؤامرات . وافتراًء 

 . والمؤامرات ال تعطى نسخ منها.. 
لم وقهر ، فانه سيتجه الى التعتيم ومنع فحينما ينحرف القضاء ويصبح اداة ظ -:الظلم  -1

 . االطالع ، إلبقاء قراراته واجراءاته الظالمة طي السرية
ألن الفساد يضطر القاضي الى حرف القانون لمصلحة الجهة التي يبغي خدمتها ،  -: الفساد -3

وراق الى إخفاء انحرافه بالقانون لمصلحتها ، فيمنع إعطاء صورة من اال -بالتالي  –فيحرص 

 . التحقيقية لمنع انكشاف فساده وانحرافه
فجهل بعض القضاة وعدم معرفتهم بأبسط أحكام ومبادئ القانون يجعلهم مرعوبين  -: األمية -4

مما يجعلهم حريصين على منع خروج , من كشف االخطاء والكوارث القانونية التي يرتكبونها 

 . أوراقهم الى العلن
السباب الرئيسية االربعة ، إال ان االمر اصبح ظاهرة ال يمكن ولذلك اسباب اخرى غير تلك ا

السكوت عنها ، بعد ان انتشار التحكم والمزاجية والتعالي واألمية والجهل والفساد والمظالم في 
اروقة القضاء والمحاكم بسبب سياسة ادارة قضائية ظلمت القضاة واهملتهم وافقدتهم هيبتهم 

في التعبير والرأي وحولتهم الى ادوات لحسم عشوائى مستعجل وصادرت استقاللهم و حريتهم 
لمنازعات الناس ، حتى تحول القضاء من اداة للعدل الى اداة للظلم ومن حاٍم للحريات الى معتٍد 

 . عليها
إن فرض الشفافية الكاملة في المؤسسة القضائية وإطالق حريات التعبير والرأي للقضاة 

صوصاً عن اإلدارة القضائية العليا وقطع يدها من التدخل في ومنحهم استقاللهم الكامل خ
شؤون حسمهم للمنازعات التي ينظرونها ، تعّد واحداً من أهم متطلبات إصالح القضاء العراقي 

 . الذي يمر بأكبر نكبة تعّرض إليها منذ فجر البشرية

 

(1) 
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ملفاً (  21) أجل إسكاته رتب له  كان أحد النواب يتولى ملفاً يزعج حكومة المالكي كثيراُ ، ومن

نفس  -، وحينما تم اختياره ليكون رئيسا إلحدى السلطات في العراق اغلقت ( إرهاب /  4) 

القضايا ضده في اقل من ساعة ونصف ، وحينما رفض احد  -المحكمة التي رتبت التهم له 
ة ليعطي فرصة إلحالل القضاة التصديق على قرارات غلق تلك القضايا ، طلب منه ان يأخذ اجاز

قاض محله للتصديق على القرارات ، وحينما رفض ، صدر في اليوم التالي امر نقله الى 
 !محكمة اخرى 

وكانت قد فتحت قضية ضد احد النواب الذي عملوا في فضح الفساد بضغوط سلطوية ، فتدخلت 
م لغلق القضية ، فكان الجهة السياسية التي ينتمي اليها النائب المته –بعد ان ضعف العدو  –

بان ال ( أي من النائب المتهم)نعم سنغلقها لكن اريد وعدا منه  -:جواب القاضي المعني 
 .يالحقني عن قراري بإبعاده من االنتخابات 

هاتان واقعتان قريبتان حدثتا قبل اقل من ثالثة اشهر ، تعطي التصور عما حصل ويحصل في 

  . 1006القضاء منذ عام 

إننا مضطرون ألن نتحول من قضاة نحكم  -:القضاة العاملين في محاكم الجنايات يقول احد 
بالحق الى محامين نبحث عن ادلة وفجوات لإلفراج عن المتهم إذا كان محميا او نافذا او قويا 

سواء كان قويا بالشر او قويا بالقتل او قويا برعاية السلطة ، فنخفف عنه االجراءات التحقيقية 
له المخرج لإلفراج عنه، ولو كان مجرما خطرا او فاسدا متورطا ، واذا سدت كل ، ثم نجد 

  .االبواب بوجهنا فنخفف عنه العقوبة ألدنى حد ممكن 
فإننا ال نكتفي بتطبيق القانون بحقه بل  -وما زال الكالم لعضو الجنايات  –أما المتهم الضعيف 

الحق وتطبيق القانون ، ولكن من اجل  نتشدد ضده في االجراءات والعقوبات ، ليس إلحقاق
تغطية الفجوة التي تظهر لدينا من مجاملة االقوياء ، فحينما نعجز عن الحكم باإلعدام على 

خوفا من قتلنا من قبل زمالئهم او بسبب الضغوط التي تمارس  -االرهابيين ونخفف عقوبتهم 
يين لنقسو عليهم فنحكم عليهم فإننا نبحث عن مساكين غير محم -علينا من مراجعنا القضائية

باإلعدام لسد الثغرة التي تظهر في اإلحصاء الرسمي لعدد المحكومين باإلعدام لدينا قياسا على 
 .غيرنا من المحاكم 

ويقول باننا نتلقى عشرات رسائل التهديد على هواتفنا حينما نحاكم ارهابيا مهما، فنضطر الى 
وإال فما اسهل من قتلنا او قتل او خطف ابنائنا او ...التخفيف من العقوبات واإلجراءات ضده 

 !عوائلنا ، ما دمنا واياهم بال حماية حقيقية 
ان المشكلة والضغوط ال تنتهي عند هذا الحد الن قراراتنا يجب ان تتطابق  -:ويسترسل فيقول 

عشرات  مع رغبات الجهات االمنية والعسكرية فحينما نصدر حكما وال يعجب تلك الجهات ، تجد
الكتب تهل علينا من رئاسة مجلس القضاء األعلى واالشراف القضائي ورئاسة االدعاء العام 

 -تشكك بنزاهتنا وبسالمة اجراءاتنا مجاملة لإلدارات االمنية ، ويبدأ التحقيق معنا ونتحول 
نا من قضاة الى متهمين ، وكأننا حينما اصدرنا قرارا ال يعجب الجهات االمنية فإن -بلحظة 

لذا فنحن مشتتون بين ارضاء الجهات االمنية لكي نتجنب . ارتكبنا احدى الموبقات الكبرى 
، وبين تجنب تنفيذ االرهابيين وغيرهم من (التي ال تختلف عن تقارير البعث ) تقاريرها 
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مع  المجرمين لتهديداتهم بنا وبأبنائنا وعوائلنا ، أما القانون فال شأن لنا به ، إال حينما نتعامل
  .الضعفاء فقط 
ان كل هّم القضاة اليوم هو ايجاد توازن بين رغبات  -من وصف زميلي  -ويبدو واضحا 

االمنيين والعسكر لتجنب اعتراضاتهم وتقاريرهم ، وبين تجنب االخطار والتهديدات التي يمثلها 
طة ، وبين اإلرهابيون والقتلة والمجرمون ، وبين تجنب ضغوط المتنفذين والمحميين من السل

ضعف وجبن وتخاذل وانبطاح االدارات القضائية في مجلس القضاء األعلى التي تضغط على 
القضاة باتجاهات تحرف العدالة وتفقد القضاة استقاللهم من اجل مجاملة اهل السلطة والنفوذ ، 

 !مرتهوالويل والثبور لكل قاض يمتنع عن تنفيذ اوامر القائد القضائي الضرورة او احد افراد ز
أما أقوياء السلطة ، فهؤالء يتساهل معهم القضاء وال يتخذ االجراءات بحقهم او يجد المخارج 

تجنب االصطدام بهم وتوقي شرهم ، او تنفيذا لضغوط االدارة  -:لهم ألسباب كثيرة منها 
ل القضائية العليا لحرف العدالة تنفيذا إلرادات سياسية او تحقيقا لغايات شخصية ، او من اج

استجالب عالقات شخصية مع اهل السلطة بمجاملتهم على حساب القانون ، او الحصول على 
مميزات منهم ،كتعيين بعض االهل واالقارب في الوظائف او الحصول على قطع اراٍض ، او 

 .وغيرها ..توفير نفوذ ما 
ى هذا الحد فمن هو المسؤول عن قهر وإفساد العدالة ، وترك قضاتها بال حماية وإضعافهم ال

 الكارثي ؟؟؟
وال تتصوروا ان عدالة قد تتحقق يوما ما في .. هذا جانب صغير من ظروف العدالة في العراق 

حامية الحقوق ) العراق في ظل عصابة قضائية خطرة استولت على السلطة القضائية 
قضاتها وأذلتها وأخضعتها لسلطة المال والسياسة ، واهانت ( والحريات والدستور والقانون 

وجعلت الكثير منهم ادوات تلفيق وظلم وقهر واعتداء وانتهاكات لحقوق االنسان ، او ادوات 
 .زيف ومنح صكوك البراءة للمجرمين والفاسدين
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 بتشكيل األبطاء في والمساعدة األساسية العوامل

األقاليم
6

 

 

 
 

 المقدمة

يعد دستوراً اتحادياً بأمتياز  244ليس من الجديد القول ان دستور العراق من الديباجية المادة 

 .وهذه األتحادية تستلزم مقومات لتأكيدها والمساهمة في بناءها
لعقد األمة وانتهاك الدستور جريمة تهدم مبدأ بل ان بناء الفيدرالية يعد احتراماً للدستور وتنفيذاً 

 .السمو والعلوية
ويجعل السلطات التي يشر عنها الدستور تتمارى في انتهاك القوانين واالنظمة والتعليمات 

 .واالوامر
يعني بالنتيجة التراخي في أذرع وقاعدة الهرم وبالتالي ( التشريعي)ألن التراخي في قمة الهرم 

الدستور والقوانين واالنظمة بالنتيجة تفتقد الى مقومات مفهوم المؤسساتية وسيادة دولة تنتهك 
 .القانون 

 (االتحادي)تدرجية البناء الفيدرالي 

وقبله قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية الموقع  1002يعتبر الدستور العراقي لعام 

طت بالبناء الالمركزي من الالمركزية األدارية من الدساتير التي أحا 1004 \آذار \8عليه في 

مروراً بالالمركزية األدارية األقليمية تم الالمركزية األدارية والسياسية وصوالً الى الفيدرالية 

قد تدرجت في خيارات  212 -226فالمشرع الدستور وفي المواد الدستورية من المادة 

- :األتي والزامية البناء الفيدرالي المتدرج وعلى النحو

يتكون القطاع االتحادي في جمهورية العراق في عاصمة وأقاليم ومحافظات " 226المادة 

 "المركزية وادارات محلية

 -226عن الهيئات المستقلة فيقدر تعلق الموضوع بالمواد  208 -201كما تكلمت المواد من 

- :درجت في بناء الفيدرالي على النمو اآلتي212

 .العاصمة بغداد -اوالً 
 األقاليم -ثانيا
 .المحافظات غير المنتظمة في آقليم -ثالثاً 

                                                           

 جريدة المواطن – وائل عبد اللطيف الدكتور 6

http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-25-43/11700-2014-10-29-17-06-11.html
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-25-43/11700-2014-10-29-17-06-11.html
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-25-43/11700-2014-10-29-17-06-11.html
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 .اإلدارات المحلية -رابعاً 

فهي تؤسس الى بناء مضاف في مفهوم الفيدرالية قد  208 – 201اما ما يتعلق بالمواد في 

لذلك يكون التدرج في البناء . مفهوم الالمركزية األدارية المرفقية أو المصلحية  يتطابق مع
 .ادي عن خمسة مستوياتاالتح
 .العاصمة بغداد -اوالً 
 .األقاليم -ثانياً 
 .المحافظات غير المنتظمة في إقليم -ثالثاً 
 .األدارات المحلية -رابعاً 

 .الهيئات المستقلة -خامساً 
االتحادية والمحلية . وفوق هذه وتلك هناك تقسيم آخر للبناء الفيدرالي للتميز بين حكومتين

والمحلية متوزعة على كافة انحاء العراق بما فيها بغداد خارج . في بغدادفاالتحادية مقرها 
حسبت االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم وبضمنها ( محافظة بغداد)العاصمة 

 .كذلك اإلدارات المحلية( االقضية والنواحي)
لية في تشكيل االقاليم اإلداري في العراق جاء منوعاً فهو قد أخذ بالفيدرا -اذن القطاع السياسي

كذلك اعطى وضعاً   (المحافظات غير المنتظمة في أقليم)كما اخذ بالالمركزية األدارية في 
قانونياً خاصاً الى العاصمة بغداد في حدودها البلدية التي ال تشكل اقليم وال تنظم الى  -دستورياً 

وقد تتوج هذا التنوع ( الحكم الذاتي في االدارات المحلية)أقليم وكان في ضمن التنوع 
ليمثل دستور جمهورية ( الهيئات المستقلة)بالالمركزية األدارية المرفقية عندما استحدثت 

بذات ( االختياري -األلتزامي)العراق انعطافة تأريخية في البناء الفيدرالي وتنوع هذا البناء 
 .الوقت

كذلك الضمان الذي تعهد به ( تشريع قانون العاصمة بغداد)فااللتزام في البناء الفيدرالي 
المشرع الدستوري في الحقوق األدارية او السياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة 

 .كالتركمان والكلدان واالشوريين وسائر المكونات األخرى
كذلك األلتزام في بناء بعض الهيئات المستقلة كالبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية 

 .هيئة األعالم واالتصاالت وغيرهاو

يجوز استحداث هيئات "من الدستور  208واالختبار فيها متروك الى المشرع العادلي في المادة 

 ".مستقلة آخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون
 خيار التحول في التشكيل 

العراقية للمرحلة منذ البدء في نقابة قانون أدارة الدولة  1002ان الدستور العراقي لعام 

اثار جدالً غير  1004 \أذار \8االنتقالية الموقع عليه من قبل اعضاء مجلس الحكم في 

فيما يتعلق بالتحول او التشكيل من مستوى المحافظة غير المنتظمة في أقليم الى  منقطع 
 .مستوى اإلقليم

القانوني في ظل قانون  -وبالرغم من ان األدارة التشريعية قد أنجزت عملية التحول الدستوري

 -اال ان األدارة السياسية 1008لسنة  23االجراءات التنفيذية الخاصة بتشكيل األقاليم رقم 

السلطوية عطلت تنفيذ هذا القانون بمعنى ادق عطلت االدارة الشعبية والرسمية الراغبة في 
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المنتظمة في أقليم الى تطبيق مواد وقواعد الدستور في البناء الفيدرالي بأنتقال المحافظة غير 
 .أقليم

السلطوية لم تنجز تشريع قانون األدارات المحلية المنصوص عليها  -وذات االدارة السياسية 

 .212من قبل المشرع الدستوري في المادة 

 (.قانون اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين االقاليم)فكل الذي انجزه المشرع العادي 

تسعة سنوات على نفاذ الدستور فالسلطة التنفيذ بـ  9ر اكثر من حتى اليوم وبالرغم من مرو

تشريع قانون العاصمة )لم تخطو خطوة واحدة باتجاه ( رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء)

كذلك قانون األدارات المحلية حسبما ورد وذكرها في المادة ( 214بغداد كما ورد في المادة 

 .من الدستور 212

 االتحاديةوعلى مستوى السلطات 
تدرس تشريع قانون المحكمة األتحادية ( رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء)ال تزال الحكومة 

الفرقة الثانية من السلطة )كذلك تشريع قانون مجلس االتحاد ( القضاء الدستوري)العليا 
اء النتقاد السلطة الى بن( الفوضى)التشريعية وعدم حل هذه االشكاالت يدخل البالد في دوامة 

 .المؤسسات الدستورية الهامة
- :وقدر تعليق الموضوع بالمحافظات الراغبة بالتحويل الى أقاليم نبين لكم ما يلي

النقاش قائم حول  -وانتخاب لجنة كتابة الدستور والجدل 1002منذ انعقاد الجمعية الوطنية 

القواعد األساسية  1004ة التي وضع قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة األنتقالي( الفيدرالية)

 .لبناء عراق أتحادي يتم فيه تقاسم السطات والمال بين الحكومة األتحادية والحكومة األقليمية
تم تطور الخالف اكثر عند وضع مشروع قانون اإلجراءات التنفيذية الخاصة يتكون األقاليم 

لسنة  23رقم  وبالفعل صوت على قانون( والقراءة ألغراض التصويت( المناقشة)موضع 

- :بشرطين فرضتهم جبهة التوافق 1008

لسنة  23القانون رقم )ان ال يتم العمل بهذا القانون اال بعد مرور سنة ونصف على آقراره -2

 (.1008ولم يرى النور اال في عام  1006أقر في الجمعية الوطنية عام  1008

واحد + لتحول الى اقليم النصف ان تكون نسبة استفتاء المحافظة أو المحافظات الراغبة با-1

 .من الناخبين
  

وقد وافق أعضاء الجمعية الوطنية على ذلك وتمت الموافقة على القانون الذي نشر في الوقائع 

 .1008سباط  22في  1060العراقية العدد 

في بناء االقاليم وجاء القانون رقم  212 -226اذن القاعدة والنص الدستوري واضح في المواد 

 .لكي يبين الطريقة التي يتم فيها تشكيل األقاليم 1008لسنة  23

 الشعبية في البصرة  المبادرة

بعد جمع تواقيع  1008قام صاحب المقال بمبادرة شعبية لتحويل البصرة الى أقليم بعام 

من الناخبين وحدد موعد لالستفتاء وظهر من خالل التحديد وفتح %  1الراغبين بنسبة 

- :أراء القوى السياسية والمعارضين وعلى النحو األتي( هرلمدة ش)المراكز 

 .ال تتحمل أن تتحول بعض المحافظات الى أقاليم 1008ان العملية السياسية في عام -2
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 .ان االقاليم سوف تساهم في تقسيم العراق-1

 .ان األقاليم سوف تساهم في تجزئة العراق-3

 .1003اء بها المحتل عام الفيدرالية نتاج لألفكار األمريكية التي ج-4

ان أقليم البصرة سوف يستحوذ على النفط والغاز والثروة الموجودة في هذه المحافظة وال -2

 .يعطي المحافظات األخرى

سوف تعمل البصرة بجواز سفر يختلف عن جواز العراق وبالتالي الدخول والخروج يكون -6

 .بفيزة

 .الى المراقد المقدسة من الذهاب إليها أقليم البصرة سوف يمنع الراغبين بالزيارة-6

 .سوف لن ترسل الجنائز الى النجف والمراقد المقدسة-8

التعامل مع حركة البضائع الواردة الى البصرة والذاهبة الى المحافظات األخرى سوف تفرض -9

 .عليها الرسوم والضرائب من قبل البصرة

 .األدارية القانونية لكي تتحول الى أقليمان البصرة ال يوجد فيها من الكفاءات السياسية -20

ان سكان البصرة األصليين سوف يتعاملون بسلبية مع الوافدين الى البصرة من - 22

 .المحافظات األخرى

 .ان المرجعية في النجف االشرف ال توافق عن ذلك -21

ان تشكيل اإلقليم سوف يرهق الموازنة العامة للدولة بعدد الوزارات ورئيساً - 23

 .وغيرها   لإلقليم

 .أن البصرة والعمارة والناصرية تشكل أقليم الجنوب أفضل من البصرة لوحدها -24

 -الديوانية -السماوة -الناصرية -العمارة -البصرة) ان المحافظات في الوسط والجنوب  -22

ن كربالء تشكل اإلقليم الشيعي أفضل لتوفير كفاءات ومساحة واسعة م -النجف -الكوت -الحلة
 .األرض تسمح الى استيعاب الثروة االستثمارية التي سوف تحصل في هذه المنطقة

أن هذه المشاريع أقليم البصرة أو اقليم الجنوب أو اقليم الوسط والجنوب سوف تدعو الى -  26

 (.الكردي)السني وإقليم كردستان )تشكيل اقليم المنطقة الغربية 

اإلقليم وبالتالي تكون حملة للتصعيد الطائفي على  سوف تستأثر األحزاب الدينية بهذا-  26

 .مستوى العراق

 .ان اقليم البصرة سوف يكون من حصة الكويت أو ايران أو البريطانيين- 28

وائل عبد اللطيف رئيساً ) 1008سوف تستأثر بعض العوائل بحكم اإلقليم يومها أي عام - 29

 (.زراءلإلقليم والمرحوم محمد مصبح الوائلي ريساً للو

 .سوف تعود المليشيات لكي تمارس دورها بشكل اكبر في غياب الحكومة االتحادية- 10

أن مساحة العراق ليست هي كما في الدولة الفيدرالية صغيرة وبالتالي الفيدرالية تستوجب - 12

 .مساحات واسعة

يعرقل   ى أقليمان ثروة النفط والغاز ممتدة بين اكثر من محافظة بالتالي تحول البصرة ال-  11

 .انسيابية إنتاج النفط

 .الصابئة واألخرين -السنة المسيحيون -ماذا بشأن القوات المسلحة وكيف سيكون حال - 13
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( البصرة ومحافظة والزبير)ان تحول البصرة الى ثالث محافظات افضل من االقليم وهي - 14

 (.القرنة والمدينة)ومحافظة العلياء 

 .منذ قرون وهذه األقاليم تجزأ الشعب األفضل ان يبقى ما هو عليه إن العراق شعب واحد- 12

( كونفدرالي)ان تجربة اقليم كردستان في عدم الخضوع الى الحكومة األتحادية شكلت واقع -16

 .وليس واقعاً فيدرالياً فالخشبة ان تكون البصرة كذلك تتمرد على الحكومة األتحادية 

جميع محافظات العراق أستأثارها بثرواتها . على ثرواتهاالبصرة مدينة غنية وتعتمد -  16

 .سوف يساهم بفناها كثيراً وإفقار المحافظات اآلخرى

أن العشائر العراقية غير قابلة للتجزئة فهي موجودة في الموصل كذلك في البصرة -   18

 .وغيرها من المحافظات وأن اقليم البصرة يضعف الروابط العشائرية

هي ألمنفذ البحري الوحيد للعراق بالتالي فأن تشكيل أقليم البصرة سوف يعرقل أن البصرة - 19

 .حركة البضائع الواردة الى المحافظات األخرى

ان الذهاب الى تشكيل األقاليم بما فيها أقليم البصرة سوف يساهم في استنزاف مواد  -30

 .مشاريع التنمية في البالدفي الوظائف التي تستحدث وهذا يؤثر على ( الموازنة)العراق 
هذه كل الحجج التي سيقت وال يزال البعض يتم تداوله في الفترة التي طرح فيها مشروع أقليم 

على المشروع وتضييق بكل ( األحزاب)ونتيجة الحرب الشعواء التي قادتها  1008البصرة عام 

، وتلكأ المفوضية العليا من الحكومة على عدم تحقيق األموال الكافية تفتح المركز األقتراعية
 .لالنتخابات عن القيام بواجباتها

من اصوات الناخبين للذهاب الى االستفتاء األتي % 20على ( البصرة)لم يحصل مشروع األقليم 

 .بالتالي أوقف المشروع %2 + 20

- :وكانت النتائج ما يلي

ان حق المواطنين في عرض كافة الوقائع المتقدمة على ممثل األمين العام في العراق من -2

من قبل الدولة ألسباب كثيرة تم عرضها على الممثل الذي أيد ( قيد)البصرة بتشكيل األقليم قد 
 .ذلك

أقامة الدعوى في محكمة التمييز األتحادية التي كانت قد اعلنت رأياً قبل ان تبت في -1

 .من أن هذا المشروع هو تقسيمي( بعض الفقرات)الموضوع 
  

 .تتهيأ لطرح مبادرة جديدة لتشكيل األقاليمألبصرة 
يجري في البصرة نشاط مجتمعي مكثف إلعادة طرح مشروع أقليم البصرة من جديد تمثل 

بالعديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات وعبر صفحات التواصل االجتماعي وهذه المرة يبدو 
لتي اشرت مع تباين قوة وضعف ان الوعي لإلقليم أكثر فاعلية وتراجع الكثير من األسئلة ا

 .الوعي المجتمعي  لها دور كبير في خلق( فالمتغيرات)القوى السياسية على ساحة البصرة 
 (بايدن)مشروع نائب الرئيس األميركي 

بالرفض وتدور )في هذه الفترة طرح جو بايدن مشروعه الذي واجهته كل القوى في العراق 
وهذه ( شيعية -سنية  -كردية  -راق الى ثالث دول االعتراضات على ان المشروع يقسم الع

 .تجزئة العراق الواحد الموحد
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 .وقد استطاع نائب الرئيس األميركي من الحصول على قانون من الكونكرس األميركي
كأحد الحلول إليقاف ( يهدف الى تعزيز رؤيته في حل مشاكل العراق عن طريق تبني الفيدرالية

 (.الطائفي)ك أيقاف نزيف الدم وكذل( السلطة)انتزاع على 
تعدد الفكرة لكي تتحدد وطبقاً لما يتم التعارف عليه في الواليات المتحدة األمريكية ان مشروع 

 .فهو بحاجة الى تفعيل( مفعل)لكنه غير ( قائم)الفيدرالية في العراق 

ألرض في ا( داعش)وتوسع  1024/ 20/6وقد طرحت هذه االفكار مجدداً بعد أحداث حزيران 

وتحديد بغداد ( ديالى. االنبار. نينوى صالح الدين)العراقية ال سيما المحافظات الغربية 
 .العاصمة

 اقليم سني  تتحد مطالب كردستان باالستقالل وبعض المحافظات لتشكيل
في هذه الفترة تتجدد تصريحات للقادة الكرد بأجراء االستفتاء في اقليم كردستان لذلك في 

 .حول الدولة الكردية القادمةمحافظة كركوك 
كذلك انطالق بعض األصوات لتشكيل اإلقليم السني من المحافظات التي يقطنها الغالبية من 

االنبار نتيجة لعدم االنسجام في قيادة العراق بين  -ديالى -صالح الدين -الموصل -العرب السنة 
 .المكونات التي يتصدى فيها بعض في ساستها لقيادة العراق

واتساع سيطرة  -أو األهداف مع انهيار المنظومة األمنية في البالد -التطلعات -افق هذهتتر

 .مساحة العراق والسعي لتحقيق دولة الخالفة االسالمية 2/3داعش على أكثر من 

 (.فلسطين -سوريا -لبنان) يجعل العراق والية والشام والية تضم 
االهداف المشاريع المطروحة كانت على  المطبات الجديدة على االرض سوف تعمل من بلورة

 .المستوى ما تريده القيادة الكردية أو المحافظات السنية
بالتالي سوف تكون المحافظات الشيعية لكي تشكل اقليم واحد أو عدة اقليم هو قرار فرض 

 .القوانين الكردية والسنية غير المنسجمة في الحكم
 

 ليم البصرةجمهورية البصرة الديمقراطية بدال من اق
كانت هناك العديد من  1008في الوريقات الماضية وأثناء طرح موضوع اقليم البصرة عام 

عوامل الخوف وهاجس عدم االطمئنان الى قادم االيام وفي نظام ال يعرفون كيف سيطبق 

شهدت العديد من االضطراب المصطنع مظاهرات لحرق  1008-1003فالمحافظة منذ عام .

المحافظة عدة مرات ووضع الحجر على الطرق الرئيسية بل  جازج االطارات وتكسير
وقد تعاقبت على مدة الحكم في المناطق عدة /   على كامل المحافظة اقصد الشوارع  السيطرة

. توافقا في ادارة المحافظة ودوائرها   احزاب وتعرضت الى مصادمات بين االحزاب التي تشكل
ع الخوف والريبة الى من هي الجهة التي ستتصدر وهذه المسائل قد وضعت المواطن موض
 .والى اي دولة منتمية  قيادة المحافظة وما هو انتمائها العقائدي

المتردي في المحافظة   هذا من جانب ومن الجانب االخر عرضت عدة امور لمعالجة الوضع
ة العراق ان البصرة عاصم)وكان في بقية المشاريع ( البطالة,التعيينات ,الصحة,الخدمات)

زيمة وال توجد بوادر جادة عن مستوى الحكومة همني هذا المشروع بال وقد( االقتصادية 
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االتحادية او الحوكمة المحلية النجاح هذا المشروع اضافة الى ان اعتبار العراق بمضامينه 
لى بسحب القرار االقتصادي الى البصرة ما ال يريده الساسة الذين ينتمون ا  سياسية واقتصادية

جميع محافظات العراق اال البصرة من جانب اخر ان البيئة في البصرة غير مناسبة الن يحصل 
خربة من خرائب العراق عاصمته االقتصادية والذي يزور البصرة سوف يقف على هذه الحقيقة 

 .المرة
ومن ضمن االمور التي يتداولها المواطن البصري معززة باألرقام ان نسبة الفقر في هذه 

فقط والتنمية المستدامة العادلة تقتضي % 3في حين ان نسبة الفقر في اربيل % 32محافظة ال

بمستوى متقارب وال نقول متطابقة ( المحافظات, االقاليم.العاصمة )ان تكون الوحدات االدارية 
واألمراض السرطانية الناتجة عن انبعاث الغازات ( الجهل اي األمية ) لتعذر ذلك واذا ما اضيف 

السوداء في الحقول النفطية ومنع تجديد عقود النسبة الكبيرة من المزارعين من قبل وزارة 
كل هذه العوامل وغيرها في عدم االنصاف ( شركة نفط الجنوب)النفط التي تعمل بالنيابة عنها 

في البعثات والزماالت وااليفادات جعلت المواطن البصري يطرح هذه المرة مشروعا اكبر وهو 
وبالرغم من ان هذا المشروع متعذر التطبيق من الناحية ( رية البصرة الديمقراطيةجمهو)

الدستورية لعدم وجود مبادئ او نصوص دستورية تتيح لمحافظة ان تتحول الى جمهورية لكن 
وجعل المواطن محترم عندما يجد ان الحكومة  .السياسية  –المشروع يبقى قائما من الناحية 

البصرة العاصمة   كذلك( الذي تحول الى خمسة دوالرات  -نون البترو دوالرتعطل قا)االتحادية 
االقتصادية للعراق محافظة بدون سفير او مدراء عامين عن المستوى االتحادي وان اغلب 

 .فقط( مدير)الرؤساء االداريين في المحافظة هم بدرجة 
مصاحبة الستخراج النفط الخام ان انتشار االمراض المسرطنة نتيجة انبعاث الغازات السوداء ال

وتاتي ( المستشفيات  -السكن المدارس -وتمنع االستثمار( تضيق من من البقعة الزراعية)
باالمراض حصرا على البصرة النها غير قابلة للتحول الى المحافظات االخرى وهذا ايضا ال 

 .الدمث الذي يحب االخرين –يريده المواطن البصري الهادي 

نعمة السفر والتالقي واغلب البصريون  9/4/1003تائج االحتالل االمريكي لقد كان من ن

المدينة السياحية بدون موارد  -اسطنبول)سافروا الى مشارق االرض ومغاربها والحظوا مثال 
وقبل ذلك كان السؤال اربيل التي تتطور سريعا هي االخرى ناهيك ( نفط كيف تتطور بالساعات 

منها ذات نشاة حديثة ال تصل الى   وهي في جانب كبير -الكويت-رين البح-قطر –عن االمارات 
 –عراقة البصرة التي يعود تاريخها الى العام السابع للهجرة وبناءها من قبل عتبة بن غزوان 

عادة اليوم قرون بمياه ( فينيسيا الشرق )عشرون نهر وكانت توصف  100000المدينة ذات ال

بوابة المياه )السابق من النخيل وحولها النظام الحالي الى بعد ان جردها النظام   مالحة
ان االقصاء والتهميش والشعور الذي يشعره المواطن البصري احساس ناتج عن ( المالحة

افعال السلطة االتحادية التي لم تكن ممثلة من االقاليم والمحافظات اال في وقفت السفير بول 
ئتالف المؤقتة ان استحقاق البصرة عضوين في بريمر ومجلس الحكم عندما قررت سلطة اال

 .مجلس الحكم وكان لها ذلك
 .هذه العوامل مجتمعة وغيرها مما ال يسمح المقال ذكرها بشكل تفصيلي تؤلم
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الدينية والعلمانية والليبراليين في / اجاب المواطن عن االسئلة بايحاء وتوجيه من االحزاب  
ان سماحة )المرجعية في النجف االشرف عن تاؤيل القول البصرة منقولة عن القادة ولم تسلم 

او وان غادرنا الحاضر وصرنا في (. المرجع ال يرى ضرورة القليم البصرة في الوقت الحاضر
المستقبل وظهر ان كافة المطالب لم تنفذ وكافة الوعود لم تحقق وزادت االحزاب الدينية من 

على سلطة المحافظة دعت المواطن ان يعيد قاعد ة تجذرها في المحافظة اما نزاع كبير 
المبادرة الشعبية )و( حركة الشباب لتشكيل اقليم البصرة )الحسابات من جديد وتطلق مبادرة 

الحكومة االتحادية لم تلتفت ( جمهورية البصرة الديمقراطية)وصوال الى ( لتشكيل اقليم البصرة
لمنطقة الغربية الدور الداعشي المنظم في الى ذلك ولن تلتفت ألنها غارقة في مشاكل بغداد وا

من المستقبل وفي كل االحوال ان اللقاءات ( حذار)البالد لكن المواطن عندما يقتنع بالمبدأ 
والمناضرات التشاورية قائمة على قدم وساق للنهوض بمبادرة شعبية غير حكومية لتشكيل 

وتعد السياقات   ن بتنظيم شعبيوهذه القناعات والمبادرات ال بد ان تقتر. اقليم البصرة 

االختصاصات التي تمنع  1002وقد عالج الدستور لعام . الدستورية القانونية لتكيل االقليم 

طريقة  1008لسنة  23االقليم كما عالج قانون االجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين اقاليم رقم 

 .تكوين االقاليم
 طرق تكوين االقليم

- :قانون تكوين االقاليم لما يليمن  -1-نصت المادة 

طلب مقدم من ثلث األعضاء في كل من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي : أوال
 .تروم تكوين اإلقليم 

 .طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين االقليم: ثانيا
الى اقليم يقدم الطلب من ثلث اعضاء مجلس  في حالة طلب انضمام احدى المحافظات:ثالثا

 .المحافظة مصحوبا بموافقة ثلث اعضاء المجلس التشريعي لالقليم
 مفارقة غريبة

 1008لسنة  23من قانون االجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين االقليم رقم  -11-نصت المادة 

- :لما يلي

حظ ان هذا القانون قد اقر من قبل شهرا من تاريخ اقراره ويال( 28)ينفذ هذا القانون بعد 

اذ ( مجلس الرئاسة )غير قابل للنشر في ( محجوزا)وبقي القانون  1006مجلس النواب في اب 

بعد  1006للنشر عام ( الوقائع العراقية)كان المفترض ان القانون يودع الى الجريدة الرسمية 

وفي يوم  1008قابال للتنفيذ عام  شهرا ما يكون( 028االقرار وعند استكمال المدة الواردة في 

وكانت وكانت .  1008/ الن القانون اقر من قبل البرلمان في شهر اب  22/1/1008النشر 

االرادة المعطلة احد نواب رئيس مجلس الرئاسة الذي لم يكن له اي اختصاص دستوري حيث 

- :لما يلي  238في المادة  1002نص دستور جمهورية العراق لعام 

اينما ورد في هذا الدستور ( رئيس الجمهورية)محل تعبير ( مجلس الرئاسة)حل تعبير ي: اوال
 .ويعاد العمل باالحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة الحقة لنفاذ هذا الدستور
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ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة لغرض : خامسا
ماع واصدارها خالل عشرة ايام من تاريخ وصلها اليه باستثناء ما ورد في الموافقة عليها باالج

 .في هذا الدستور والمتعلقتين بتكوين االقاليم ( 229)و( 228)المادتين 

- :يالحظ على النص ما يلي
نائبين كذلك ال يوجد  6010-6002ال يوجد للعراق رئيس جمهورية ظل الدورة االولى لمجلس النواب الى مجلس النواب  .1

 .لرئيس الجمهورية انما رئيس مجلس الرئاسة ونائبي رئيس مجلس الرئاسة

ال يملك مجلس الرئاسة اي اختصاص دستوري او المصادقة والمواد المتعلقة بتكوين االقاليم خاضعة فقط الى مجلس النواب  .2

 .من الدستور( 20)وهو الذي يسن القانون دون رئيس الجمهورية ومجلس الوزارة م 
عشر الناخبين في المحافظة التي تروم   لطريقة الشعبية في طلب تكوين االقليم تستلزم تواقيعفا

 .التحول الى اقليم وذات النسبة اذا كان العدد محافظات راغبة بتكوين االقليم
 :مثال

ان البصرة لوحدها كإقليم تحتاج الى طلب من عشر الناخبين يتبعه استفتاء للحصول على نسبة 

اذا كان بنعم  2% +20الناخبين في المحافظة ثم المرحلة الثالثة االستفتاء بنسبة من % 20

 .تتحول المحافظة الى اقليم
اما اذا كانت هناك مشاريع الكثر من محافظة فالطلب يقدم من عشر الناخبين في كل المحافظات 

وايضا بنسبة من الناخبين ايضا لجميع المحافظات % 20الراغبة للوصول باالستفتاء الى 

فاذا تحققت في ثالث محافظات يعلن رئيس مجلس الوزراء في الوقائع نجاح  %2+20

 .االستفتاء وتحويل المحافظة الواحدة الى اقليم 
فاذا كانت . ألكثر من محافظة يجب ان تعترف االستفتاء بذات النسبة اي كل المحافظات الراغبة 

جنوب فيجب ان تحقق ابتداء بنسبة عشر الناخبين البصرة وميسان وذي قار راغبة في اقليم ال

 2%+20واخيرا ايضا الثالث محافظات تحقق نسبة مشاركة % 20ثم الثالث محافظات تحقق 
اي محافظة على هذه النسبة يفشل مشروع تكوين االقليم وال   بنعم عن االقليم فان لم تحصل

وفي حالة الرغبة بتكوين االقليم ألكثر . يعاد االستفتاء اال بعد مرور عام على فشل االستفتاء 
 من محافظة

يالحظ ان طلب عشر الناخبين لتحويل المحافظة الى اقليم يبقى قائما بمعنى في حالة فشل 

فان المحاولة للحصول على النسبة تبقى قائمة ومستمرة لحين تحقيقها % 20الحصول على 

االستفتاء الذي  1008لسنة  23القاليم رقم وال يقيد قانون اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين ا

عند هذا االستفتاء القانون ال يسمح  2%+20يستوجب الحصول على نسبة مشاركة ال تقل عن 

 .بإعادته إال بعد مرور عام من تاريخ فشل االستفتاء لهذه النسبة 

 مليون دوالر او أكثر 411الى أالف / اب/29

 ألعضاء في كل مجلس محافظةالفارق بين طلب عشر الناخبين وثلث ا
ان الفارق بين الطلبين هو ان طلب عشر الناخبين يستوجب المرور بمرحلتين لالستفتاء االولى 

من عدد الناخبين في المحافظة او المحافظات فان  202هو تحقق نسبة دعم للطلب ال تقل عن 

بمشاركة نسبة من  يتم االنفصال الى المرحلة الثانية واالخيرة وهي, تحققت هذه النسبة 

 .واألغلبية تصوت لصالح االقليم % 20الناخبين ال تقل عن 
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عدد اعضاء مجلس المحافظة فيستوجب االستفتاء عن مرحلة  2/3اما الطلب المقدم من مثل 

 % .20ال تقل عن   واحدة بنسبة ناخبين

 لمن يقدم الطلب وما هي االجراءات
ن محافظة الى اقليم يصدر رئيس مجلس الوزراء في حالة نجاح طلب االستفتاء باالنفصال م

 .(اسبوعين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية )قرارا بتشكيل االقليم خالل مدة 
 انتخاب مجلس تشريعي

ايام من قارا تشكيل االقليم لتقوم بالتحضير واإلعداد النتخاب ( 6)يجتمع مجلس المحافظة بعد 

يستمر مجلس المحافظة او مجالس المحافظات بعملها لحين على ان . مجلس تشريعي انتقالي
 .نفاذ دستور االقليم

 المجلس التشريعي االنتقالي
والذي يتكون من عدد من االعضاء بنسبة ( المجلس التشريعي االنتقالي لالقليم)تجري انتخابات 

ومقعد   خمسون الف نسمة اذا كان االقليم مشكل من محافظة واحدة 200000مقعد واحد لكل 

وهؤالء . خمسة وسبعون الف نسمة بالنسبة لالقليم المشكل الكثر من محافظة  620000لكل 

. يمثلون سكان االقليم باكمله وتتوفر فيهم الشروط الواردة في قانون االنتخابات االتحادي
 وواجبهم وضع دستور ينظم سلطات االقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية من قبل لجنة مؤقتة
تكتب مشروع الدستور خالل مدة أقصاها اربعة اشهر من تاريخ تشكيلها تعرض على المجلس 

بعد موافقة المجلس . التشريعي االنتقالي لمناقشتها والموافقة عليها باألغلبية المطلقة 
التشريعي االنتقالي يعرض الدستور على االستفتاء وبعد ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين من 

 .الناخبين
وبعد نجاح االستفتاء تتشكل السلطات الثالثة طبقا لما يورده الدستور الدائم لإلقليم على ان 

تكون السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها وفقا ألحكام 
 .الدستور االتحادي ودستور االقليم والقوانين االتحادية ذات الصلة

 
  

 
 
 


