
  

  
سموه التقى سفراء الكويت في أسبانيا و:المحليه من قلب مفعم بالحب والوالء ولسان صادق الكلمات وصوت مرتفع من قلب شبه الجزيرة والخليج:ألولى

 

 

 للدولة الجديدة" جاهز"دستور أميركي 
 والسيستاني يرفض التقسيم وتجاوز السنة

 طهران بدأت تسليح الفيدرالية 

 الشيعية في جنوب العراق
 

 :من حميد غريافي¯ لندن 
 :الوكاالت¯ واشنطن ¯ بغداد 

 18نقطة من أصل       14أعلنت الحكومة العراقية انه جرى االتفاق على             
في حين كشف نائب كــردي       , نقطة خالفية حول دستور العراق الجديد      

عن مشروع اميركي مكتوب للدستور فرضته واشنطن علــى القيـادة                 
يـة اهللا علــي     ˆوبينما رفض المرجع الشيعـي األعلــى ا       ... العراقية

السيستاني استغالل اسمه في العملية السياسية الجارية حاليا او تقسيم          
اكدت تقارير استخبارية بريطانية ان ايران بدأت بالفعل تزويد                   , العراق

شيعة الجنوب بأسلحة ثقيلة لدعم فكرة الدولة الشيعية الفيدرالية فـي                    
الجنوب والوسط التي دعا اليها رئيــس المجلـس األعلــى للثـورة                 

 )27راجع ص . (اإلسالمية عبدالعزيز الحكيم الخميس الماضي
ومن بين االمور التي جرى االتفاق عليها في الدستور الجديد تقسيــم               
العائدات النفطية على محافظات العراق وفقا العداد سكانها وكذلك منح               

 ).البرلمان(في المئة على االقل من مقاعد الجمعية الوطنية  25المرأة 
واهم نقطتين لم يتم االتفاق عليهما هما دور اإلسالم فـي الدولــة و                        

 .في الجنوب الشيعي« الفيدرالية»
وحول اسم العراق الجديد اتفق قادة االحزاب السياسية وفقا لمتحــدث                 

كمـا   , «جمهورية العراق الفيــدرالي      »على ان يكون     , باسم الحكومة   
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وافق القادة على ان تظل قوات البيشمركــة الكرديــة تابعــة إلقليـم                   
كردستان على ان يتم تطبيع االوضاع في كركوك في مهلـة اقصاهـا                    

 .منتصف ديسمبر المقبل
االميركية نقلت امس عن اعضاء فـي          « واشنطن بوست »لكن صحيفة   

لجنة صياغة الدستور العراقي ان الواليات المتحدة قـدمت مشروعــا               
 .مكتوبا للدستور الى المسؤولين العراقيين

يقـول   »ونقلت الصحيفة عن النائب الكردي محمــود عثمــان قولـه               
 .«اال انهم تدخلوا بعمق, االميركيون انهم ال يتدخلون

واوضح النائب انه التقى مسؤولين اميركيين الخميس والجمعـة مـع                 
اغسطس لتقديم مشروع الدستور الــى          15اقتراب الموعد المحدد في        

 .البرلمان العراقي
نسخــة كاملـة تقريبــا عــن     , لقد قدموا لنا مشروعا مفصال     »: وقال

 .«وهم يحاولون ايجاد تسوية بين المجموعات المختلفة. الدستور
االميركيون مهتمون بالدستور العراقي اكثر من العراقييـن              »: واضاف

 .«اغسطس 15انفسهم النهم وعدوا شعبهم بان كل شيء سينتهي في 
وينص الدستور الحالي الموقت على تسليم مشـروع الدسـتور الــى                  
البرلمان غدا كحد اقصى ليتم اقراره من خالل استفتاء فـي منتصــف                   

 .على ان تجري انتخابات تشريعية بعد شهرين, اكتوبر
يـة اهللا علـي       ˆمن جانبه اعلن المرجع الشيعـي األعلــى للعـراق ا                 

السيستاني امس رفضه القاطع استغالل اسمه او اسم المرجعيــة فـي          
ما يعتبر تخليا من      , النجف في الحمالت االنتخابية او العملية السياسية            

المرجعية عن القوى السياسية التي خاضت االنتخابات االخيرة تحــت              
 .رايتها

ودعا السيستاني في بيان الى الحفاظ على كيان العراق الواحد وعــدم                 
التفريق بين ابنائه في الشمال او الوسط او الجنـوب وبيــن مذاهبــه            

هم                      , المختلفة كما دعا الى ضمان حقوق اهل السنة الذين هم جزء م
 .من العراق وهم الشريان النابض والصادق للعراق الجديد

في هذه االثناء كشفت تقارير استخبارية بريطانية امس عــن تدفــق                  
مئات االطنان من االسلحة االيرانية الى الفصائل المسلحة في جنــوب                 
العراق عن طريق مهربين ينتمون الى الحــرس الثـوري االيرانـي                   

وذلك لدعم تحويل المناطق الشيعية تدريجيا الــى دولـة            « الباسدران»
 .شبه مستقلة كما هو الحال في كردستان العراق

ان , علـى اجـزاء منــه      « السياسة»اطلعت  , وذكر احد هذه التقارير       
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االستخبارات الغربية رصدت دخول عشرات بطاريات المدافع الميدانية                 
أرض قصيرة ومتوسطة المــدى واسـلحة          ¯ الثقيلة وصواريخ ارض        

لم تكن الفصائل الشيعية المسلحة تملكها من قبل ما يؤشر الى               , اخرى
ان عمليات التهريب تلك تهدف الى تسليح جيــش نظـامي او شــبه                  
نظامي لخوض حروب كبيرة وواسـعة ال تسليــح ميليشيــات لقتــال               

 .الشوارع فقط
) ليـا ˆإنسان ا (روبوت   30ميدانيا أعلنت القوات االميركية انها نشرت         

على الطرق في العراق الكتشاف المتفجرات التي تـزرع العـتراض                     
ئات منــه بعـد ان زادت                       طريق الدوريات االميركية وانها طلبت الم

 .الهجمات على قوافل االمدادات الى الضعفين
مصليـا فـي     15ونفى الجيش االميركي ان يكون مسؤوال عن مقتل               

, مسجد سني في منطقة قرب الرمادي غرب بغداد عقب صالة الجمعة                 
إال ان سكان البلدة اكدوا امس ان انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية                          
اميركية اعقبه رد عشوائي بنيران اميركيـة كثيفـة اثنــاء خـروج                 

صابة         15المصلين من المسجد ما ادى الـى مقتـل               17شــخصا وا
 .خرينˆا
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