الـنيبـال تـدعـو رعـايـاهـا إىل
مـغــــــــــادرة الـعــــــــــراق

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

دعت النيبـال ،امس ،رعاياها املقيمني
يف العـراق إلـى مغـادرة البالد .وجـاءت
هـ ـ ـ ــذه اخلـ ــطـ ـ ـ ــوة بـعـ ـ ـ ــد أن أعـ ـ ـ ــدم ــت
مجـموعـة إسالميـة ،هذا األسـبوع12 ،
نـيـب ــالـيً ــا ك ــانـ ــوا محـتج ــزيـن لـ ــديه ــا
رهـائن.وقال وزير اخلارجـية النيبالي،
ش ــران مهــت ،إنه ال يُع ــرف ب ــالـضـبـط
عــدد الـنـيـبــالـيـني الــذيـن يقـيـمــون يف
العـراق ،لكـنه أوضح أن عــددهم يقـدَّر
بـبـضعــة آالف.يف غـض ــون ذلك ،أفـيــد
بــرفع نظـام حظـر التجـول الـذي كـان
ف ـ ـرِض علـ ــى الع ــاصـم ــة الـنـيـب ــالـي ــة،
كاتـامنـدو ،قبل أربـعة أيـام .ومتّ فرض
حـ ـ ـ ــظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول يف أعــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
االضـ ــطـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــات وأع ــمـ ـ ـ ــال اإلخـالل
بــالـنـظــام الـتـي انــدلعـت مع ورود نـبــأ
إعدام الرهائن النيباليني الـ12.

العدد (  )194السنة الثانية االحد(  ) 5ايلول
()19رجب

بغداد -املدى
اصـدر السيد رئيـس اجلمهورية غـازي عجيل الياور
يــوم أمـس مــرســوم ـاً جـمهــوري ـاً مت مبــوجـبه تعـيني
ال ـسـي ــد سـمـي ــر ش ــاك ــر الـصـمـي ــدعـي ممـثالً دائـمـ ـاً
للعـراق يف االمم املتحـدة.واشار املـرسوم اجلـمهوري
ب ــرقـم  17إل ــى انه اسـتـن ــاداً الحك ــام امل ــادة الـث ــانـي ــة
واالربعــني مــن ق ـ ــان ـ ــون إدارة ال ـ ــدولـ ـ ــة لل ـمـ ـ ــرحل ـ ــة
االنتقـالية وللصالحيـة اخملولة لرئـيس اجلمهورية
يـعني الــسيـد سـميـر شـاكـر الـصـميــدعي سـفيـراً يف
ديـوان وزارة اخلارجـية ويـنسب لـلعمل ممثالً دائـماً
جلمهورية العراق لدى االمم املتحدة.
وكـان الــسيـد الـصـميــدعي عـضــو اجمللـس الـوطـني
املـؤقت عضـواً يف مجلـس احلكم االنتـقالـي السـابق
وعمل وزيراً للداخلية.
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دينارا

يف جلــســة طــويلــة أغــرقـت بــاملحــاصـصــة
مقــــرران وأربعـــة نـــواب لـــرئـيــس واحـــد
بغداد/طارق اجلبوري
تصوير نهاد العزاوي
صوت اعضاء اجمللس الوطني العراقي
بجلسته الثانيـة يف الدورة األولى التي
عق ـ ــدت ص ـب ـ ــاح امـ ــس عل ـ ــى ان يـك ـ ــون
لــرئيـس اجمللـس اربعــة نــواب بــدالً من
نــائـبـني ومقــرريـن للـمجلــس بــدالً مـن
مق ـ ــرر واح ـ ــد ..زيـ ـ ــادة العـ ـ ــدد تعـكـ ــس
االشـكـ ــاالت الـتـي ســتعـتـ ــرض تـ ـشـكــيل
اجـهـ ـ ـ ــزة الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ازاء مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة
احملاصصة احلزبية والطائفية.
نقــاشــات طــويلــة دارت حــول الـتمــسك
بصيغـة النائبني حسب مـا جاء بقانون
ادارة الـ ــدولـ ــة املـ ــؤقــت .أوضح الـ ـسـيـ ــد
حـميــد مـجيــد مــوســى عـضــو اجمللـس
ال ــوطـنـي ان ق ــان ــون ادارة ال ــدول ــة نـص
علـى وجـود نـائبني ممـا يـقتضـي تغييـر
ه ــذه الفق ــرة الـتـي ج ــاء به ــا الق ــان ــون
ونحـن اآلن بـ ــوضع ال ي ـسـمـح به ــذا يف
حني أكـد الـسيـد حـسـني الصــدر عضـو
اجملـلـ ـ ــس ان اخـ ـتـ ـي ـ ـ ـ ــار اربـع ـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ــواب
ومق ـ ــرريــن ي ـت ـيـح الف ـ ــرص ـ ــة ل ـت ـم ـثــيل
شـ ــرائح مخــتلف ــة يف هـيـئ ــة ال ــرئ ــاس ــة
واثنـى الــسيـد تـوفـيق اليـاسـري عـضـو
اجمللــس من حــركــة اإلئـتالف الــوطـني
الع ــراقــي علـ ــى مقـت ــرح زي ــادة الـن ــواب
معـلالً ذلـك ب ـضـ ــرورة ان يـكـ ــون نـ ــائـب ـ ـاً
ل ـ ــرئ ـيـ ــس اجمللـ ــس مل ـتـ ـ ــابع ـ ــة االزم ـ ــات
الــسي ــاسيــة وآخ ــر ملتــابعــة ازم ــة االمن
والفـســاد االداري ونــائـبــا ثــالـثــا ألزمــة
الوضع االقتصادي وهكذا.
وبعد منـاقشـات اخذت حـيزاً غيـر قليل
من وقـت اجللـســة طــرح الــدكتــور فــؤاد
مـع ـ ـص ـ ـ ــوم رئ ـي ـ ــس اجملـل ـ ــس املـق ـت ـ ـ ــرح
لـلتـصــويـت ففــاز املـقتــرح ال ــداعي إلــى
زيـادة عـدد نـواب رئيـس اجمللـس واملقـرر
حـيث حـصل علــى ( )61صــوت ـاً مقــابل
( )25مــن اصل ( )92ع ـض ـ ــواً ح ـض ـ ــروا
اجللسة.
وقـد فـاز الـسـادة جـواد املـالـكي وحـصل
علـ ــى  56صـ ــوت ـ ـاً ،وحـمـيـ ــد مجـيـ ــد 55
ص ــوتـ ـاً ،وراســم الع ــوادي ( )53ص ــوتـ ـاً،
ونــصيــر العــايف ( )48صــوتـ ـاً مبنــصب
نواب الرئيس.
وبع ــد استــراحــة قــصيــرة عــاد اجمللـس
السـتـكـمـ ــال مـنـ ــاقـ ـشـ ــاته والـتـي بـ ــدأت
بق ــراءة النـظــام الــداخلـي والتـص ــويت
علــى اب ــوابه ومــواده الـتـي كــان ابــرزهــا
تعديل الفقـرة التي تتضمـن التصويت
علـ ــى الق ــرارات وانـعقـ ــاد اجمللــس ب ــأن
يكـون قـانــونيـاً بـحضــور ثلثـي اعضـائه
وان الق ـ ــرارات تـك ـ ــون ش ـ ــرع ـي ـ ــة ع ـن ـ ــد

سمـري الصـميــدعي ممـث ًال للعـراق لـدى االمـم املتحـدة

 163مليار دينار
إلعـــامر مــــــــديـــنــــــــة الـــنـجـف االرشف
بغداد/طالب املاس الياس
اعلنت وزيـرة البلديات واالشغال املهنـدسة نسرين برواري عن
تخــصيـص ( )163مـلي ــار دينــار ع ــراقي الع ــادة اعمــار م ــدينــة
النجف والنهوض بواقع اخلدمات البلدية فيها.
وق ــالـت املهـن ــدس ــة ب ــرواري لـ(امل ــدى) ان املالك ــات الهـن ــدسـي ــة
والفـنيـة يف الـوزارة بـاشـرت بتـنفيــذ اخلطـة املـرسـومـة العـادة
اعمار وانـشاء مشاريع خـدمية جديدة يف املـدينة حيث شكلت
الـوزارة غرفـة عمليـات فنـية لالشـراف على سـير االعـمار ،ومت
ت ــشكـيل جلـنـتـني اح ــداهـم ــا ب ــرئ ــاس ــة وع ـض ــوي ــة امل ــدي ــريـن

وزيــرالـنفـط :العــراق يـملك احـتيـــاطيــا نفــطيــاً ضـخام
وزيادة االنتــــاج حتتـــــاج لـ  15مليـــار دوالر

حـصــولهــا عل ــى النــسبــة املـطلق ــة كمــا
جـ ــاء يف الـبـ ــاب الـثـ ــانـي مـن الـن ـظـ ــام
ال ـ ــداخلــي للـمـجلـ ــس ..بع ـ ــده ـ ــا متـت
م ـن ـ ــاق ـ ـش ـ ــة ال ـب ـ ــاب ال ـث ـ ــالــث اخل ـ ــاص
بــصالحيــات رئيـس اجمللــس املتـضـمنـة
العـمل علــى تـطـبيـق النـظــام الــداخـلي
وافـتتــاح جلـســات اجمللــس ومتثـيله يف

املـن ــاسـب ــات واالش ــراف عل ــى الع ــاملـني
وتنظيم الهيكل اإلداري.
وخـ ـ ــول اعـ ـض ـ ـ ــاء اجمللـ ــس يف الـفقـ ـ ــرة
اخل ـ ــاصـ ـ ــة مبهـ ـ ــام وصالح ـي ـ ــات ن ـ ــواب
الــرئيــس رئيـس اجمللــس بتــوزيع املهـام
علــى ن ــوابه واملـتـضـمـنــة تـنـظـيـم سـيــر
العـمل ،داخل هـيئــة الــرئــاســة والـقيــام

ب ــاعـم ــال رئـي ــس اجمللــس عـن ــد غـي ــابه
وتنـظـيم عـمل اللجــان فـيه ومـســاعــدة
الرئيس بتنظيم جدول االعمال.
ام ــا مه ــام املقــرريـن فحــددت مبــراقـبــة
عمـليــة فــرز االصــوات عنــد التـصــويت
علـى القرارات واالشـراف على محـاضر
اجللسات.

عمان ( 9 - 4 -كونا)
قــال وزيــر وزيــر الـنفـط ثــامــر
الغ ـضـبـ ــان امـ ــس ان العـ ــراق
ميتـلك احتيـاطيـا ضخمـا من
الـنفط يبلغ  115مليـار برميل
مبـينــا ان زيــادة االنتــاج تـكلف
 15مليار دوالر.
واض ــاف الغـضـب ــان يف ح ــديـث
لــصحــيف ــة (ال ــرأي) االردنـي ــة
شبه الــرسميـة ان لـدى العـراق
احتيـاطيـا نفطـيا غـير مـثبت
رسميـا يقـدر بنحـو  214مليـار
ب ــرمـيل م ـشـي ــرا ال ــى دراس ــات
عــامليــة تــؤكــد امـتالك العــراق
 300مل ـي ـ ــار ب ـ ــرمــيل أو اك ـث ـ ــر.
وحـ ــول زيـ ــادة معـ ــدالت انـتـ ــاج
ال ــنفـ ــط يف الع ـ ـ ــراق اوضح ان
ذلك يتـطلـب تطـويـر احلقـول
الـنفـطـي ــة وان تكــالـيف هــذه
العـملـيــة تـصل ال ــى  15ملـيــار
دوالر .واش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان وزارة
ال ــنف ــط اع ـ ــدت دراس ـ ــة ح ـ ــول
ال ـسـي ــاس ــة الـنفـطـي ــة تعـتـم ــد
علـى تطـوير القـطاع الـنفطي
سـتقدمها الـى اجمللس االعلى
للـسياسـة النفـطية الـى جانب
تق ــاري ــر ومـلف ــات تـتـعلـق به ــا

القــرارهــا متهـيــدا لل ـشــروع يف
ح ــوار مع ال ـشــرك ــات العــربـيــة
واالجـنـبـي ــة وادام ــة ال ـط ــاق ــة
االنتاجية.
وحــول ارتفــاع اسعــار الـنفـط
عــامليـا عـزا الغـضبــان االسبـاب
الــى العــرض والـطـلب اضــافــة
ال ـ ــى الـقلـق عل ـ ــى االم ـ ــدادات
الـنفــطيــة فـضـال عن االوضــاع
االمـنـي ــة يف الـبل ــدان املـص ــدرة
للبتـرول مـشيـرا الـى ان جلـانـا
م ـتـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـ ــة يف م ـن ـ ـظ ـم ـ ـ ــة
ال ــبلـ ـ ــدان املـ ـص ـ ـ ــدرة لل ــنف ــط
(اوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــك) تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس
االسع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار.
واكــد الغـضبــان ان (مــا يهـمنــا
هــو ان يكـون الـسعــر منـصفـا)
مـضـيفــا ان (املــستـقبـل يبـشــر
بـاخلير الننـا منتلك احتيـاطا
كـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــرا ول ـ ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ـ ــا الـق ـ ـ ـ ــدرة
واالمكـانية الالزمتـان لتعظيم
االنتـاج اضـافـة الـى ان لــدينـا
احتيـاطيـا ضخمـا من الـنفط
اخل ـف ـ ـ ـيــف وال ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز مي ـ ـكـ ـ ــن
اسـ ـتـ ـثـ ـم ـ ـ ـ ــاره يف امل ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـل
القريب).
وقـ ـ ــال ان هـ ـ ــذا االح ـت ـيـ ـ ــاطــي

اجــــــازة مـــصـــــــارف حملــيــــــة واجــنــبــيـــــــة يف العــــــراق
بغدادCNN /
اعلن مـحافـظ البنك املـركزي الـعراقـي الدكـتور سـنان الـشبـيبي عـن املوافـقة عـلى
اجــازة سـبعــة مـصــارف عــراقيــة ومـشــاركــة مـصــرفـني اجنـبيـني مع اخــرى محـليــة،
اضافة الى فتح فرع للمؤسسة املالية املصرفية العربية.
وقـال محافـظ البنك املـركزي العـراقي يف تصـريح صحفـي ان القرار جـاء متاشـياً
مع حاجـة العراق للخدمـات املصرفيـة ،ودورها يف حتريـك الفعاليات االقـتصادية،
واستقطاب املدخرات وتوجيهها الى القطاعات االقتصادية اخملتلفة.
كـمــا قــرر الـبـنك املــرك ــزي العــراقـي دعــوة مـصــرفـني ايــرانـيـني لـتقــدمي الــوث ــائق

واملــستلـزمـات املـطلـوبــة للـحصــول علـى اجــازة لعمـلهمــا يف العـراق.وفـيمـا يـتعلق
بالـبنوك العـاملية ،حث الـشبيبـي املصارف العـاملية التـي اجيزت اخيـراً ،على العمل
على امتـام االجراءات الـنهائـية مـن اجل مزاولـة نشـاطاتهـا يف اقرب وقـت.واكد ان
وج ــود ه ــذه امل ــؤس ـسـ ــات داخل الع ــراق ،ومم ــارسـته ــا مخــتلف االن ـشـط ــة امل ــالـي ــة
واملصـرفيــة ميثل (دفعـة جـديــدة للمـسيـرة االقـتصـاديـة والنـشـاط االقـتصـادي يف
البالد).
وكـان كل مـن بنك HSBCوالكـويت الـوطنـي ،ومجمـوعـة ستـانــدارد تشـارتـرد قـد
ح ـ ـصـل ــت عـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــوافـقـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـنــك املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي لـفـ ـتـح فـ ـ ـ ــروع لـهـ ـ ـ ــا يف الـعـ ـ ـ ــراق.

مدامهات يف مدينة الدور بحث ًاعن عزت الدوري وسيارة مفخخة يف كركوك واشتباكات عنيفة يف تلعفر والفلوجة
احملافظات ـ املدى ـ الوكاالت
بعد ( )4أيام من الهدوء النسبي يف النجف
وم ــديـن ــة الـص ــدر وس ــام ــراء ،شه ــدت م ــدن
عراقية أخـرى تفجيرات واشتبـاكات واسعة،
إذ قــتل ( ) 15شخـص ــا يف األقل كـم ــا ج ــرح
( )20آخ ــرون يف انـفج ــار سـيـ ــارة مفـخخ ــة،
بعـد ظهـر أمـس الـسـبت يف مـدينـة كـركـوك،
طبقـا ملـا صـرح به الـطبـيب ريـاض عبـد اهلل
رئيس مستـشفى كركوك العـام ،مضيفا إلى
أن سـي ـ ــارات اإلسعـ ــاف مـ ـسـتـمـ ــرة يف حــمل
املزيـد من املصـابني ،وأن احلصـيلة املـذكورة
معـرضــة لالرتفـاع .مـن جهـته صــرح رئيـس
شـرطـة كـركــوك شيـركـو شـاكـر قــائال( :لقـد
ك ــانـت عـملـي ــة انـتح ــاري ــة بــتفجـي ــر سـي ــارة
مفـخخـ ــة .لقـ ــد قــتل وجـ ــرح العـ ــديـ ــدون).
وانفجـرت الـسيـارة امـام اكـادمييـة الـشـرطـة
يف ساحة االحتفاالت جنوب غرب املدينة.
ويف امل ــوصل أف ــاد شهــود عـيــان وم ـســؤولــون
طـبـيــون أن قـتــاال عـنـيفــا ان ــدلع بـني قــوات
ال ــتحـ ـ ــالـف ومق ـ ـ ــاتلــني مـجهـ ـ ــولــني أمـ ــس
الـسبت .وأضـافت املصـادر أن ( )12أشخاص
قتلوا وأصيب(  ) 40شخصا يف االشتباكات،
بيـنهم عـدد من الـنسـاء واألطفـال .وأضـاف
أحـد الشهـود ان أصوات االنفجـارات ونيران
امل ــدفعـيــة سـمعـت يف بلــدة تـلعفــر ال ــواقعــة
غربـي املوصل .وقـال خليل إبـراهيـم رشدي،
وهـ ـ ــو ط ـب ـيــب يف م ـ ـس ـت ـ ــشفـ ـ ــى تلـعفـ ـ ــر ،إن
الضحايا مـازالوا يتوافدون إلـى املستشفى.

العــامـيني ،يف الــوزارة واالخــرى بــرئــاســة احملــافـظ وعـضــويــة
مديري الدوائر يف احملافظة العداد اخلطط الالزمة.
وأشـارت وزيرة البلـديات إلى ان املالكـات الهندسيـة والفنية يف
الـوزارة بـاشـرت بـتنـفيــذ االعمـال املــوكلــة لهـا الجنــاز عمـليـة
اعمار مدينة النجف االشرف.
واكدت ان الـوزارة خصـصت ( )67آليـة ثقيلـة مختلـفة اضـافة
إلــى آليـات مـديـريــات البلـديـات يف احملــافظــة لتـنفيــذ اعمـال
االعمـار وفـق اخلطــة املتكـاملـة الـتي وضـعتهـا الـوزارة الجنـاز
اعمالها يف الزمن احملدد لها.

وأضــاف رشيـد إن الـضحـايــا ،وبيـنهم نـسـاء
وأطـفال ،أصيـبوا من جـراء شظـايا القـنابل
التـي ألقتها الـطائرات احلـريبة االمـريكية.
وأشار إلـى أن الكثيـر من املـنازل دمـرت على
سكـانها.يف غـضون ذلك شـوهدت مـروحيات
أمـ ــريـكـيـ ــة حتـلق فـ ــوق املـن ــطقـ ــة ،وأغـلقـت
الـشــرطــة الع ــراقي ــة املنـطق ــة التـي شهــدت
االشتبـاكـات .ونقلت الـوكـاالت عـن متحـدث
بـاسم اجلـيش األمـريكي إن مـروحيـة تـابعـة
للقــوات األمــريـكي ــة أجبــرت علــى الـهبــوط
اضطـراريـا بـالقـرب من املـوصل .وأضـاف أن
طيــارين كـانـا علـى مـنت الطـائـرة ،وهـي من
طـراز يـو اتـش 58 -قـد أصـيبــا .ولم يــوضح
امل ــتح ـ ــدث ال ـ ـس ـبــب يف ه ـب ـ ــوط الـ ـط ـ ــائ ـ ــرة
اضطـراريا .وذكـر مراسـل (املدى) أن خـمس
ق ـ ــذائف ه ـ ــاون سق ـطـت ،أمـ ــس ،علـ ــى حـي
ال ــرف ــاق ،يف اجل ــانـب االي ـس ــر مـن م ــديـن ــة
املـ ــوصل .وذكـ ــر شهـ ــود عـيـ ــان لـ (املـ ــدى) ان
القــصف ادى ال ــى جـ ــرح ثالث ــة م ــواطـنـني،
بـيـنهـم طـفل ــة يف ال ـس ــادس ــة مـن عـم ــره ــا،
وتضـررت بـعض الـدور الـسكـنيـة ،فـضال عن
تدمير سيارة واحدة .وحسب شهادة السكان
فـان احلي املذكـور يخلو من أي مـركز أمني،
واستهـدافه يـدل علـى وجــود قصـد بـإحلـاق
الـضــرر بــاملــدنـيـني .وعلــى الـصعـي ــد نفــسه
سقـطت قـذيفـة هـاون ،اجلمعـة املـاضيـة ،يف
حي احملـاربني الـواقع شـرقي املـوصل .وأفـاد
شـ ــاهـ ــد عـيـ ــان لـ (املـ ــدى) أن القـ ــذيفـ ــة لـم

تـنفجــر ،وأنهــا سقـطـت يف ســاحــة مــدرســة
ابـتــدائـيــة .يــذك ــر أن العــديــد مـن االحـيــاء
السكنية يف املوصل أصـبحت هدفا لقذائف
الهـاون ،وذلك يف تـصعيـد يعـد االخطـر من
نـ ــوعه .ويف املـ ــوصل أي ـض ــا فـتح م ـسـلح ــون
الـن ــار ،أم ــس ،عل ــى ش ــرطـيـني يف املـنــطق ــة
الصنـاعية الواقعة علـى اجلانب االيسر من
املديـنة املوصل .وأفاد شهـود عيان لـ (املدى)
أن م ـسـلحـني يـتــنك ــرون ب ــازي ــاء ال ـش ــرط ــة
وي ـســتقل ــون سـي ــارة ن ــوع اوبل ق ــام ــوا بقـتل
شرطـيني كانـا يتواجـدان يف املكان ،إلصالح
سيـارة مدنيـة تابعـة لهما .وقـد أدى الهجوم
أيـض ــا ال ــى اص ــاب ــة عـ ــامل مــطعـم بج ــروح
خطيرة .
يـذكــر ان اللـواء مـحمــد خيــري البـرهـاوي،
مـديـر شـرطــة نينـوى ،كـان قـد حـذر يف وقت
ســابق من وجـود اشخــاص ينـتحلـون صفـة
رجــال شــرطــة ،يقــومــون بـتنـفيــذ اعمــالـهم
االرهابية.
ودع ــا يف م ــؤمت ــر صـحفــي عق ــده االسـب ــوع
املاضي يف ديوان احملافظة ،وغطته (املدى)،
املــواطنني الـى تـوخي احلـذر ،والتـحقق من
هـويـات رجـال الـشـرطـة ،قـبل الــسمـاح لـهم
بالقيام باي اجراء .
من ن ــاحيــة أخــرى ذكــرت بعـض املـصــادر أن
احلـ ـ ـ ــرس الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي الـعـ ـ ـ ــراق ــي والـقـ ـ ـ ــوات
االم ــريكـيــة بــدآ اجلـمعــة املــاضـيــة حـمالت
م ــداهـمـ ــة مكـثف ــة يف م ــديـن ــة ال ــدور ش ــرق

تـكـ ــريــت بحـثـ ــا عـن عـ ــزت الـ ــدوري ال ـ ــرجل
الثاني يف نظام صدام.
مـن جهة أخرى افاد مصـدر طبي ان ثمانية
اشخــاص بيـنهـم خمـســة مــدنيـني يف االقل
اصـيبــوا بجــروح يف الفلــوجــة ،عقـب اطالق
ن ــار ن ـسـب ال ــى اجلـيــش االمـي ــركـي يف حـي
هجره القسم االكبر من سكانه.
واصيب منـزالن بنيـران املدفعـية االميـركية
يف حـي ال ــشهـ ــداء بجـنـ ــوب شـ ــرق املـ ــديـنـ ــة
حسب الشهود.
ولـم يكن لـدى اجليـش االميـركي معلـومـات
على الفور حول هذا احلادث.
مـن جهـته قــال الـطـبـيـب وجــدي احـمــد ان
النيران اوقعت ثمانية جرحى بدون حتديد
ما اذا كانوا جميعهم من املدنيني.
وك ــان اجلـي ــش االمـي ــركـي ق ــد دع ــا مـ ـس ــاء
اجلمعة املـاضية عبر مكبرات الصوت سكان
حي الشهداء الى مغـادرة هذه املنطقة التي
(ستصبح ميدان معارك) ،ودعا (االرهابيني
ال ـ ـ ــى الـق ـ ـ ــاء الـ ـ ـسـالح) ك ـم ـ ـ ــا أف ـ ـ ــاد بـعـ ــض
املراسلني املوجودين يف املكان.
ثـم ق ـ ــام العـ ـسـكـ ــريـ ــون االمـيـ ــركـيـ ــون بـبـث
مــوسـيقــى الــديــسكــو والــروك طــوال اللـيل
عبـر مـكبــرات الصـوت .وقـد غــادر نحـو %50
مـن سكــان هــذا احلـي مـن ــازلهـم مـن ــذ شهــر
بسبب القـصف او االشتباكات شـبه اليومية
بني املسلحني واجلـنود االميركـيني لالقامة
يف مجــمع س ـي ـ ــاحــي يف بل ـ ــدة احل ـب ـ ــان ـي ـ ــة

اجملاورة حيث توجد قاعدة اميركية.
وحسب التقـديرات فان نحـو  %80من سكان
حـيني اخــرين قـامـا بــاملثـل ايضـا .وانــدلعت
اش ـت ـب ـ ــاكـ ـ ــات يف كل مــن احل ــي الع ـ ـسـك ـ ــري
والشهـداء والصنـاعي الـواقعـة علـى اطراف
م ــدينــة الفلــوجــة .يــذكــر أن لـيلــة اجلـمعــة
امل ــاضـيـ ــة شه ــدت اشـتـب ــاك ــات عـنــيف ــة بـني
القـوات األمـريـكيــة املتـواجــدة يف منـطقـتي
اجلـبـيل وال ــشه ــداء وم ــسلحــني مجه ــولـني
وقعـت يف س ــاع ــة مـت ــأخ ــرة مـن اللـيل ،ولـم
يعـرف مـا اذا كـان هنـاك خسـائـر يف االرواح،
إذ منع األمريكيون دخول سيارات اإلسعاف
الـى املنـطقة بعـد تطـويقها ،فـضال عن منع
الصحفيني من الوصول الى مكان احلادث،
وعـزز اجلـيش األمــريكي انـتشـار القنـاصني
على سـطوح األبنيـة القريـبة من املكـان.إلى
ذلك قــال اجلـيــش االم ــريكـي إن مــسلحـني
مجهولني اطلقـوا قذائف مورتـر على مكان
كــان اعـض ــاء اجمللــس الــوطـنـي عل ــى وشك
االجتماع فيه أمس السبت.
وسقـ ـطــت قـ ـ ــذيف ـ ــة م ـ ــورت ـ ــر داخـل مجــمع
املـنطقـة اخلضــراء احملصن ،بـينمـا سـقطت
أخـرى خارجـه .وأفاد اجلـيش االمـريكي أنه
لم ترد تـقارير عـن اصابات .وكـان املسلحون
قــد أطلقــوا قــذائف مــورتــر وصــواريخ علــى
املكـان نفـسـه ،قبل دقـائـق من عقـد اجمللـس
اولى جلـساتـه يوم االربعـاء املاضـي ،أسفرت
عن إصابة مدني واحد يف االقل.

الـضخـم من الـنفـط اخلفـيف
والـغ ـ ـ ـ ــاز م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود يف (حـقـل
عكاس) يف الـصحراء الغـربية
ج ـنـ ـ ــوب الق ـ ــائــم يف م ـن ــطق ـ ــة
تعـادل مسـاحتهـا ثلث خـارطـة
العراق.
واض ــاف انه مت ت ــشكــيل جه ــاز
امن حلـماية املنشـآت النفطية
يف ال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق يـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ــم 14400
م ـ ـ ــوظـف ي ـت ـ ـ ــوزع ـ ـ ــون عـل ـ ـ ــى
املنـشـآت الـنفـطيــة حلمـايـتهـا
م ــن الع ــمل ـيـ ـ ــات االرهـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة
والــتخـ ــريـبـيـ ــة يف حــني تقـ ــوم
جهــة استــراليــة بتــدريب عـدد
مــن الـ ـط ـيـ ـ ــاري ــن العـ ـ ــراق ـيــني
ج ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ــي ال ـ ـ ـبــالد ع ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـطـي ــران حلـم ــاي ــة االن ــابـيـب
الـن ـ ــاقل ـ ــة للــنفــط واملـنـ ـشـ ــآت
النفطية العراقية.
مـن جهــة أخــرى قــال مـســؤول
يف ش ـ ــرك ـ ــة نفــط اجل ـن ـ ــوب ان
انبـوبـاً للنفـط يبعـد ( )10كلم
من مـدينة الـبصرة قـد تعرض
ل ـلـ ـ ـ ـت ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ــب صـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس.
وأضـ ــاف امل ـصـ ــدر ان انـفجـ ــارا
استهـدف االنبـوب الـذي ميتـد

مـن مـ ــديـن ـ ــة نهـ ــر عـمـ ــر إلـ ــى
حقـول الـزبيـر النفـطيــة حيث
اش ـتـعلــت ف ــيه ال ـن ـيـ ـ ــران ولــم
يحــدد املـصــدر مــدى االضــرار
التي ستلحق بصادرات النفط
مــن املـ ـ ــوانــئ اجل ـنـ ـ ــوب ـيـ ـ ــة.ويف
كـركـوك قــال مسـؤول يف شـركـة
نفـط الشمـال امس الـسبت ان
انـبــوب الـنفـط االسـتــراتـيجـي
ال ــذي ي ــربـط ك ــرك ــوك مب ــرف ــأ
جـ ـيـهـ ـ ـ ــان الـ ـتـ ـ ـ ــرك ــي ال يـ ـ ـ ــزال
مـ ـ ـش ـتـعـالً بـع ـ ـ ــد ي ـ ـ ــومــني مــن
تعــرضه لهجـوم أدى إلــى وقف
صــادرات الـنفـط انـطالق ـاً مـن
شمالي العراق.
وق ـ ــال مـ ـس ـ ــؤول عـن االمـن يف
الـشـركــة احمـد حـسني غـفيف
ان اصــالح االن ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يستغرق سبعة أيام.
وأضاف ان االنـابيـب الداخلـية
تـع ـمـل لـكــن االن ـب ـ ـ ــوب ال ـ ـ ــذي
يـص ــدر الـنفـط إل ــى ت ــركـي ــا ال
يزال معطالً.
وأوضـح انه (متـت الـ ـسـي ـطـ ــرة
عل ـ ــى  %70مــن احلـ ـ ــريق لـكــن
سـيستمـر اشتعال الـنفط رمبا
حتى الغد).

يف ( )

(االسـالم و أصـــــــــــول احلــكــــم)
و االشـكـــــال العــــراقـي الــــراهـن
حيدر سعيد
يجـد القارئ ،مـع هذا العـدد من (املـدى) ،نسخـة من كـتاب (االسالم و
أصول احلكـم) للشيخ األزهري املصري ،علي عـبد الرازق ،هذا الكتاب
الـذي كـان قـد صــدر يف القـاهــرة سنــة  ،1925بعـد أن أعـلن مـصـطفـى
كمـال أتـاتــورك ـ سنـة  1924قـبل سنــة من صـدور هـذا الـكتــاب ـ نهـايـة
اخلالفـة االسالمـية يف تـركيـا و قيـام اجلمـهوريـة العلـمانـية ،و بـعد أن
تأهـب ملك مصـر أحمـد فؤاد الـى أن يعلن نفـسه خليفـة للمـسلمني.
قطع هـذا الكتـاب ،بشـكل كامل ،مـشروع عـودة اخلالفة الـى مصـر بعد
أن أثـبت ،بــآليــات البــرهــان االسالمـي نفـسهــا مـن نقــول و اجمــاع ،أن
الرسالة الدينية شيء و امللك و احلكم شيء آخر.
غير أن هذا الكتاب ليـس مجرد حادث آني ،و لم يكن مجرد نص كتبه
شـيخ أزهـري لـينـهي بـه طمـوح مـلك ..،انه حلـظــة من حلـظـات جـدل
عسـير يعـيشه االسالم (احلـديث) ..،بـني اسالم طامح الـى التـسيّس و
التصدر لـلحكم عبر نـخب دينية مـحدودة ،و مقاومـة يبديهـا مفكرون
و جماهير ،و متدينون كذلك.
يجـد القـارئ مع هـذا العـدد من (املـدى) نسخـة من (االسالم و أصـول
احلكم) ،و يستعيـد معها أفكارا بـات العراق اآلن ساحتهـا النموذجية.
فـمق ــاوم ــة اق ــامـ ــة حكـم دميق ــراطـي يف الع ــراق اآلن تـتخ ــذ طـ ــابع ــا
اسالمـيا ،و مقـاومة الـتحديـث فيه تتخـذ طابعـا اسالميـا .و ال ندري،
فلعـل ثمــة اسالمــا كــامنــا ،خلـف التــوازنــات و التــوافقــات و املـصــالح،
سـيعـلن ذات يــوم عن مـشــروع ثيــوقــراطي  :اقــامــة دولــة ديـنيــة ،تـعيــد
النـخب الديـنية الـى عرش اخلـالفة ،و تتـرك اجلماهـير و النـاس على
األرض ،رعايا محكومني بحاجة الى الوصاية.
أفكر مـع نفسي  :كم مهـم أن يُوزّع مثل هـذا الكتاب مجـانا مع جـريدة
يومية يف العـراق اآلن ..،كم مهم أالّ تكون األفكار كأنها رطانة نخب..،
مهــم أن تكـ ــون األفك ــار ب ــأي ــدي الـن ــاس ،ص ــاحـب ــة الـفعل ،و ص ــاحـب ــة
الـشــرعيـة ،و االطـار الــذي يتـأطــر به كل مـشــروع سيــاسي ..،،مـهم أن
نعــرف كـيف كــان اجلــدل ال ــدينـي علــى تخــوم الــربع األول مـن القــرن
العشرين و كيف هو اآلن ..،مهم أن نعرف كيف كان يفكر رجال الدين
املــسلمـون آنـذاك و كـيف يفكــرون اآلن (أو بعـض منهـم ،و لكـنه بعـض
مـؤثـر و فــاعل) .فعلـي عبـد الــرازق شيخ أزهــري يفكــر مبنـطـق الفقه
االسالمي و أصـولـه ،و مع أن ثمــة أحفــادا يف العــراق اآلن لعلـي عبـد
الـ ــرازق يحلـم ــون ب ــاسـالم عقالنـي ،اال ان ه ــؤالء األحف ــاد هـم الفـئ ــة
األضعف يف الطـيف االسالمي ،و الـبعض املـؤثر و الـفاعـل يسعـى الى
ارج ــاع دولـ ــة اخلالف ــة و ال ــى اق ــام ــة دولـ ــة (نق ــاء ديـنـي) ،الـكل فـيه ــا
مـسـلم ــون ،و الكل فـيه ــا مت ــدينــون ،أمــا املــسيـحيــون و العـلم ــانيــون و
الليبـراليون (و املواطنـون) و من ال يعتقد مبعتقـدهم ،فهم مطرودون
و مباح دمهم.
يقترح كتاب (االسالم و أصول احلكـم) الفصل بني اجملالني  :الديني،
و ال ـسـيــاسـي .و اجلـمــاهـيــر الـتـي سـتقــرأ ه ــذا الكـتــاب ـ الــذي ت ــوزعه
(امل ــدى) الـي ــوم ـ ســيك ــون أم ــام هـ ــذا املقـت ــرح ،ب ـص ــراح ــة و مـب ــاش ــرة
شـديـدتني ،و الـشعـب ـ مصـدر الشـرعيـة ـ هـو من سيـقيِّم هـذا املقتـرح،
بع ــد أن ظل ـ علــى مــدى الــزمـن ال ــذي أعقـب سقــوط نـظــام صــدام ـ
يـنفِّــس عـن انفع ــاالته الــديـنـيــة الـتـي قـمعهــا صــدام ح ـسـني بق ـســوة
شديدة.
و لكن الشعب الذي كانت انفعاالتـه الدينية متتزج بطموح سياسي ،و
ك ــانـت هـ ــذه االنفع ــاالت تـتج ـس ــد يف ك ــارزم ــات أع ــادت مفــصل ــة ه ــذه
االنفعــاالت علـى هـيئــة خطــاب سيــاسي ..،هـذا الــشعب هــو نفــسه من
ت ــأذى و خُ ــربـت م ــدنـه و انقــطعـت حـي ــاتـه عل ــى اي ــدي أولــئك ال ــذيـن
ينطقون باسم الدين.
سيكـون الـشعب أمــام كلمـة علـي عبـد الـرازق ،الـتي تـركهـا قـبل ثمـانني
سنة ،و تستعيدها (املدى) ،اآلن ،طازجة ،حرة ،فاقعة.
أفكـر مع نفـسي من جـديـد  :ألـم منلك ـ نحن مـثقفي العـراق و نخبه ـ
اال أن نـستعيـد كلمـة علي عبـد الرازق؟ مـاذا فعلنـا و قد واجـهنا مـا هو
أشد من طموح امللك فؤاد؟
لتكن هذه الكلمة ،اذن ،للشعب ،صاحب الشرعية و الفعل.

