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6168العدد )          ( السنة الثالثة االربعاء)       (اذار    كتاب بريمر الصادر حديثاً
حول جتربة عمله يف العراق

)سنتي يف العراق(

تنـرشه املـــدى يف حلقــات يـــوميــة

 احللقة التاسعة عشرة ص8

يف هــذه األجــواء مــا زال الـتحــالف
الكــردستـانـي والتــوافق والعــراقيـة
يف انـتظـار الـرد الـرسمـي لالئتالف
جـوابـاً علـى الـرسـائـل الثالث الـتي
كـانت الكـيانـات السـياسـية املـذكورة
قـد بعثت بها يف معرض اعتراضها
علـــــى تـــــرشــيح الـــســيـــــد إبـــــراهــيــم
اجلـعـفـــــــــــري مــــن قــــبـل االئــــتـالف
العــــراقـي املــــوحــــد ملـنــصـب رئـيـــس

الوزراء.
أبـرز املتفـائلني بـإمكـانيـة التـوصل
إلــــــــــى حـل ســــــــــريـع كــــــــــان رئـــيـــــــس
اجلمهـوريـة جالل طــالبــاني الـذي
أشــــــار للــصـحفــيــني مــــســـــاء أمــــس
األول يف بغــداد بـــالقـــول )تفــاءلــوا
بـــاخلـيـــر جتـــدوه( وكـــذلك الــسـيـــد
مقـتدى الـصدر الـذي حتدث أيـضاً
إلــى الــصحفـيـني يف الـنجف أمــس
األول عـن إمكــانـيــة الــوصــول إلــى
)حل ســــــــريع وجـــــــذري ســيـــــــرضــي

األطراف جميعها(.
أشــارت الـتفــاؤل تـلك تـــرافقـت مع
سـلسلـة مـن االجتمـاعـات يف بغـداد

أجواء التفاؤل تسود األوساط السياسية 

ثالثة اجتامعات بني االئتالف والتحالف 
والتوافق بانتظار تلبية مطالبها

كتب محرر الشؤون السياسية:
يف أجــواء كثــرت فـيهــا إشــارات الـتفــاؤل التـي أطلقهــا مخـتلف األطــراف الــسيــاسيــة والـتي تــوحي
بإمكـانية التـوصل إلى حل يـرضي اجلميع حـول مرشح رئـاسة الوزراء، ويـسهم يف الشـروع بتشكيل

احلكومة التي تأخر تشكيلها أكثر من عشرة أسابيع.

كربالء / املدى
وين االعمار الوطني وين اليحجون
واحدهم جاي يفرهد خلي يسمعون

كل القصة وما بيها
حاميها حراميها

يحسني اسـمع هذا الصـوت.. يحسني
اسمع هذا الصوت

بهـــــذه الــتـــــرديـــــده الـــــشعــبــيـــــة الــتــي
يسـميهـا أهل كـربالء وزوارهـا )الـردة(
انــطلقـت مــواكـب العــزاء يف مـنــطقــة
الـعــبـــــــاســيـــــــة حــيــث دون الـــــشـعـــــــراء
احلــسـيـنـيــــون تلـك القــصـــائـــد الـتـي

الرّدات الشعبية احلسينية
تنتقد األداء احلكومي واألحزاب والفساد اإلداري

بـالتقـديــر وسمت املـواكـب احلسـينيـة
بطابعها منذ عشرات السنني وسببت
مـشـكالت جـمــة للــشعــراء والــرواديــد
وصلت إلى حدود اإلعدام زمن صدام
حـسني وكــانت هـذه املــواكب الـشعـبيـة
النــاقــدة تــاريـخيــاً مـن أسبــاب خــوف
نـظــام الـبعـث املتــسلـط مـنهــا وحــربه
لهــــا، علـــى الــصـفحـــة )10( مـن عـــدد
)املـــدى( لهـــذا الـيـــوم تـــسجـيل كـــامل
لـلترديـدات الشعـبية ملـوكب العبـاسية
يف كــربالء خالل العـشـرة أيـام األولـى

من عاشوراء.

رددتهـــا جـمـــاهـيــــر العـبـــاسـيــــة خالل
املـــــواكــب احلــــســيــنــيـــــة الــتــي طـــــافــت
كــــربـالء خالل األيـــــام العـــشــــرة األُول
مـن عـــاشـــوراء نـــاقـــدة الـــوزارة واألداء

احلكومي:
هاي الوزارة نوجه الهه عتب

واقعنه نفسه باقي شنهو السبب
وقــــد عــــاجلـت الــــردات الـبــــاقـيــــة أداء
الــوزارات وضعف اخلــدمـــات وانتـشــار
الفــــســــــاد اإلداري وحــــــراك األحــــــزاب
اخملـتـلفــــة واملـــشـكالت االجـتـمــــاعـيــــة
املـتعـــددة ممـــا شـكل ظـــاهـــرة جـــديـــرة

لوس اجنلوس/ املدى
قــال الـسـفيــر األمــريـكي يف
العــــراق زملــــاي خلــيلــــزاد أن
إسقـاط نظام صـدام حسني
عام 2003 قد فتح )صندوق
بــــانــــدورا(. )يف إشــــارة إلــــى
األسطـورة األغــريقيـة الـتي
تـتحـــدث عن انـطالق الـشــر
الذي كـان محـبوسـاً يف هذا

الصندوق(.
وأضـــــــاف يف مـقـــــــابـلـــــــة مـع
صحـــيفـــــة )لــــــوس أجنلــــس
تـــاميـــز( نــشــــرتهـــا أمــس أن
الـــتـــــــــوتـــــــــرات الـعـــــــــرقـــيـــــــــة

يف حديث لـ)لوس اجنلوس تاميز(
خليلزاد: حكومة الوحدة الوطنية يف العراق تعيق احلرب األهلية

احملــافظـة علـى وجـود قـوي
لهــا يف العـراق أو اخملـاطـرة
بقـيـــام صــــراع إقلـيـمـي بـني
إيران والدول العربية أوسع
بكثيـر من احلـرب العراقـية
اإليـرانيـة التي خـلفت أكثـر

من مليون قتيل.
وأكـد أن الـسـينـاريـو األسـوأ
هـو أن يـستـولي املـتطـرفـون
علـــى بعــض القـطــاعــات يف
الـعــــــــراق ثـــم يـــتــــــــوسـعــــــــون
قـــــدمـــــاً.. وهـــــذا مــــــا يجـعل
طالبـان يف أفغانسـتان تبدو

كلعبة طفل صغيرة.

العراقية.
وأوضـــح أن الــــــــــــطـــــــــــــــــــــريـــق
الـــــصـحـــيـح هــــــــــو يف بــــــــــذل
اجلهـود لبـناء جـسور الـثقة
ــــــــــــاف اجملـــــتـــــمـع بـــــني أطـــــي
العــراقي مـؤكـداً أن تـشـكيل
حـكــــــومــــــة وحــــــدة وطــنــيــــــة
ســـيــــضـع الـعـقـــبــــــــات أمــــــــام
احـــتـــمــــــــال انــــــــدالع حــــــــرب

اهلية.
وانتهـى الــسفيـر األمـريـكي
إلـــــــــى الـقـــــــــول أن اخلـــيـــــــــار
احملــــــــــدود الــــــــــذي متـــتـلــكـه
الـــــــواليـــــــات املــتـحـــــــدة هـــــــو

ـ

ـ

أهـلـــيــــــــة، وأولـــئــك الــــــــذيـــن
يريـدون إشعال هـذه احلرب
مــــــوجــــــودون ويـــبحــثــــــون أو
يفـكــــرون يف األشـيــــاء الـتـي

تساعدهم على ذلك(.
وأعاد خليلزاد التأكيد على
أن الـــطــــــريق األفــــضل ملـــنع
اندالع حرب أهلية أو اتساع
نطـاق العـنف الطـائفي هـو
تـــــشـكـــيل حـكــــــومــــــة تـــضــم
جمـيع الفــرقــاء العــراقـيني
كــــــوســـيلــــــة لــبــنــــــاء الـــثقــــــة
وتـقلـيل الـفجــــوة القـــائـمـــة
ـاآلن بــــــــني الـــــــــــطـــــــــــــــــــوائــف

والطــائفيـة الـتي ظهـرت يف
العراق قد تغرق املنطقة يف
حــــــــــــرب إذا مــــــــــــا سـحـــــبـــــت
الـــواليـــات املـتحـــدة قـــواتهـــا

من العراق بسرعة.
ملــمحــــاً إلــــى احـتـمــــال أن
يــتحــــول العــنف الــطــــائفـي

إلى حرب أهلية شاملة.
وأكـد الــسفيـر األمـريـكي أن
)هنــاك فــراغــاً يف الــسلـطــة
اآلن وهـنــــالـك الـكـثـيــــر مـن
عدم الثقـة( مشدداً على أن
)هنــاك جهــداً مــركــزاً علــى
الـــتحــــــريــــض علــــــى حــــــرب

ـ ـ

اليوم.. حتتفل املرأة يف كل بقاع األرض بعيدها الذي يحل يف الثامن من آذار من كل عام.
وإذا كـان عيد املـرأة يف العراق يجـري وسط هـذه الصعـوبات اجلمـة، فإن من املـؤمل أن يحتفي

كل بيت وكل مدرسة وكل مؤسسة باملرأة وبعيدها برغم إرادة العنف والقهر والظالم.
)املـدى( بـأســرتهـا تـشـارك نـســوة العـراق اجلــريح احـتفــالهـن بهــذه املنــاسبـة الـطـيبـة.. وتـزف

حروفها تهنئة مفعمة باألمل بغد مشرق، غد السالم واحلب واحلرية.

لكل العراقيات... يف عيدهن

رايـنــــا( مـــشـيــــراً إلــــى ان )احـتــــرام
االخــتــيـــــــار ال يـعــنــي اقـــــــرار هـــــــذا

االختيار(.
اما يف الداخل من قائمة االئتالف
الـذي لـم يعبـر رسـميــاً عن مــوقفه
مــن رســــــائل الـكــتل الــثالث حــتـــــى
ســاعــة اعــداد الـتقــريــر، فقــد اشــار
عضو قائمة االئتالف ضياء الدين
الفيــاض يف تصـريح اوردته )نـينـا(
امــس إلــى )ان االئـتالف سـيحــاول
الـــــوصـــــول إلــــــى حل مـع القـــــوائــم
املعـتــرضـــة علــى تــرشـيح إبــراهـيـم
اجلعفــري ملـنـصـب رئــاســة الــوزراء
مــن خالل الـلجــــان الـتـي شـكـلهــــا(
مـضـيفــاً )إذا تعــذر ذلك فــسنــرجع
إلــــــى آلــيــــــات االئـــتالف ونـــظـــــــامه
الـداخلي(. واوضح الفياض ان من
اآللــيـــــــات املعــتــمــــــدة يف الــنـــظــــــام
الـــداخلـي املـتـفق علـيهـــا )ان يكــون
مرشح رئـاسة الـوزراء يتمـتع بدعم
دولـــي واقـلـــيـــمـــي ودعـــم الـقــــــــوائـــم

األخرى.
احلـــــــــــاضـــــــــــر الـغـــــــــــائــــب يف هـــــــــــذه
الــتجـــــاذبـــــات كـــــان هـــــو الـــــدكــتـــــور
إبــــــــــراهــــيــــم اجلـعـفــــــــــري مــــــــــرشـح
االئتالف العـراقي املـوحـد لـرئـاسـة
الـوزراء الذي ظهـر أمس يف مـؤمتر
صحفـي أكـــد فـيـه إمكـــانـيـــة وجـــود
حل، حـيث قــال )نحـن نتعــامل مع
هـذه الـظـاهـرة بـطــريقـة حـضـاريـة
إنسانيـة وفق أسس دميقراطية وال
تـوجـد لـدينـا مخـاوف جتـاه ذلك(.
وأشار اجلعفـري أيضاً إلـى اآلليات
الــتــي حــــــددهــــــا االئــتـالف، فقــــــال
)نحـن نتفـاعل معهــا بغض الـنظـر
عـن الـنـتـيجــة الـتـي سـتــؤول إلـيهــا
هـذه اآلليات(، مـضيفاً أن )املـشاكل
الــــدميقــــراطـيــــة تعــــالج بــــأسلــــوب
دميقــــراطـي دون أن تــــأخـــــذ صفــــة
أخــــــرى، وأن آلــيــــــة احلـــــــــــــــــــــــوار مع
جمـيع الفــــــــــــــــــــــــــــرقـاء الـسيـاسـيني
هـي احلل الـصحــــــــــــــــــــيح للــوصــول
إلــــــى األهــــــداف الــتــي يــنــــشــــــدهــــــا

اجلميع(.

احلــــــوار )ولــيـــــس الـــتفـــــــاوض( مع
اطـــراف داخل االئـتالف للـتجــاذب
يف وجهـــات النـظــر. وبهــذا الـصــدد
اشــار إلــى حــواره مع عـضــو قــائمــة
االئتالف د. حـسني الـشهــرستــاني،
وحـوار قــائمـته مع وفــد من الـتيـار

الصدري.
وأضــاف الــســامــرائـي يف حــديـثه لـ
)املــــدى(: يجـب ان نلـمــس مـنحـــى
ايجـــابـيــــاً يف تعــــامل االئـتـالف مع
مطالبنا التـي رفعناها بعد اعتداء
ســــامــــراء، مـــــوضحــــاً انـه ال يقــــول
)بتـنفيــذ املطـالـب جمـيعهــا جملـة
واحـــدة، اال انـنـــا نـبحـث عـن بـــادرة
حـسن نيـة لـدى االئـتالف من اجل
اسـتـئـنــــاف املفــــاوضــــات(. واكــــد ان
حـــوارات ومفـــاوضـــات الـتــــوافق مع
الـتحـــالف الكـــردستـــاني مـسـتمــرة
حـــول بـــرنـــامـج احلكـــومـــة املقـبلـــة
والـكــيفـيــــة الـتـي يـنــبغـي ان تـكــــون
علـيهـــا، وخـتـم تـصـــريحه بـــالقـــول
)نحن نحتـرم خيـار االئتالف، لكن
هـــذا ال ميـنعـنـــا مـن الـتعـبـيـــر عـن

وأوضح عضـو قـائمـة التحـالف أنه
بعــد يــومـني سـيـتـم عقــد اجـتـمــاع
بــني الكـتل اخملــتلفــــة لإلعالن عـن
عقـــد جلــســـة الـبـــرملـــان رسـمـيـــاً يف
الثـــاني عـشـــر من الـشهــر اجلــاري،
حـيـث ال يجـــوز دسـتـــوريـــاً تـــأخـيـــر

اجللسة إلى ما بعد هذا التاريخ.
ومن املقـرر أن يجـري يف االجـتمـاع
الــثـــــالــث الـــــذي مــن املفــتـــــرض أن
يكـون قـد عقـد مـسـاء أمــس، بحث
مـوضـوع مـرشـح االئتالف لـرئـاسـة

الوزراء.
يف جـانب آخر، حتـدث عضو قـائمة
الـــــتــــــــــــوافـق الـعــــــــــــراقـــــي د. ايــــــــــــاد
الـسـامـرائي بـنبــرة متفـائلــة أيضـاً،
المكـــانـيـــة اسـتـئـنــــاف املفـــاوضـــات
املعلقـــة بني االئـتالف - كفـــائمــة -

وبني التوافق.
وقـال يف اتصال هـاتفي مع )املدى(
امـس ان تلك املفـاوضــات علقت يف
ضــوء مـطــالـب كــانـت الـتـــوافق قــد

رفعتها إلى رئاسة اجلمهورية.
إلـى هـذا اكـد الـسـامـرائي اسـتمـرار

واللقاءات يف النجف األشرف ففي
الـيــومـني املــاضـيـني شهـــدت بغــداد
ثالثـــة اجـتـمـــاعـــات بـني االئــتالف
الـعـــــــراقـــي املـــــــوحـــــــد والـــتـحـــــــالـف
الكـــردستـــاني. وذكــر عـضــو قـــائمــة
التحالف د. فؤاد معصوم لـ)املدى(
أمس أن الـرئيس طالـباني عمل يف
اجـتمـاع أمـس األول علـى تـوضـيح
حقـيقــة األمــور بخـصــوص املــوقف
مــن تــــــرشـــيح اجلـعفــــــري مــبــــــدداً
الهـواجـس من إمكـانيـة فـرط عقـد
الـعـالقـــــــة الـــــســتـــــــراتــيـجــيـــــــة بــني
االئــــتـالف والــــتـحـــــــــــالـف. وأشـــــــــــار
الـــرئـيــس  –حــسـب د. معـصـــوم –
إلـى أن النظر يف تـرشيح اجلعفري
ال يعـنــي يف كل األحــــوال أن يـكــــون
له تــأثيـر علــى العالقـة بــاالئتالف
أو بـحــــــــــزب الــــــــــدعــــــــــوة أو حــــتــــــــــى
بـاجلعفـري نفـسه. وعن االجـتمـاع
الثـاني الذي عقد صـباح أمس قال
مـعــــصــــــــوم إن االجـــتـــمــــــــاع كــــــــرس
لـتـــدارس رأي األطـــراف يف مـــوعـــد
عقــــد اجللــســـة األولــــى للـبـــرملـــان،

بغداد / املدى
مبـنــــاسـبــــة الـيـــــوم العــــاملـي
للـمرأة أشـادت د. أزهار عـبد
الـكـــــرمي الــــشــيـخلــي وزيـــــرة
الــدولــة لـشــؤون املــرأة بــدور
املـرأة العـراقيـة ومـا حـققته
مــن إجنــــــازات وجنــــــاحــــــات
ـــــى جــمـــيع ــــــة عل مــتــــــواصل

الصعد.
وأكـــــدت الـــــوزيـــــرة يف بــيـــــان
تلقـت )املـــدى( نــسخـــة مـنه

ـ ـ ـ
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وزيرة املرأة: كن رسل حمبة وسالم يف أتون العنف املتصاعد
الـوطن إلـى مـرافئ الـوحـدة
ــــــــا نـــتـــــطـلـع واألمــــــــان ألنـــن
جـمــيعــــاً إلــــى غــــد مـــشــــرق
واسـتحلـفت جـميـع النـسـاء
ــــــــــذي بــــتــــــــــراب الـعــــــــــراق ال
احـــــتـــــــضـــــن دم احلــــــــــســـــني
الطاهر وثـورته اخلالدة، أن
ـــــــى وحـــــــدة حتـــــــافــــظـــن عـل
ـــــــــأرضـه وشـعــــبـه الـعـــــــــراق ب
وصـيـــانـــة كـــرامـته وكـــرامـــة

شعبه.
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ــــــا، ــــــوطــن ســبــب وجــــــودن ال
لـنـعلـم أجـيـــالـنــــا القـــادمـــة
الــتـــــســــــامــي عــن الـفــــــوارق
ـــــاك واالنــتــمـــــاءات، ألن هــن
انـتـمـــاء واحـــداً يـعلــــو علـــى
اجلـمـيع هـــو االنـتـمـــاء إلـــى

العراق.
وخـــــاطــبــت نــــســـــاء العـــــراق
علــيكـن مهـمـــة الـتعـــاون يف
أتـون العنف املتصـاعد، وكن
رسل سـالم ومحـبــــة، وقــــدن

ـ ـ ـ
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ـــــشـــــــره يف صـفـحـــتـهـــــــا وتـــن
اخلـامـســة علــى بنـاء أسـس
الــوحــدة الــوطـنـيــة وجتــاوز
ـــــــــاب الــــتـفـــــــــرقـــــــــة كـل أســــب
ــــــــــــشــــكـــــيــل واالخـــــتــالف وت
حكـومة وحـدة وطنيـة تضم
ــــــاف اجملــتــمـع جــمــيـع أطــي
العراقي وال تستثني أحداً.
وقـــــــــــالــــت: نـحــــن أمـهـــــــــــات
العــراقـيـني، لـنعلـم ابـنــاءنــا
وبـنـــاتـنـــا روح املـــواطـنـــة ألن
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املدى / مكتب املوصل
اعلن مـديـر مـركـز التنـسيق
األمـني املـشتـرك يف املـوصل
عن مقـتل 78 شخصا خالل
شهـــر شبــاط املـــاضي  وقــال
خالل   االيجـاز الذي قدمه
بـــــــاجلـلــــــســـــــة الــــــســـــــادســـــــة
والثالثني جمللـس محافـظة
نـيـنـــوى االثـنـني املـــاضـي ان
عدد العبـوات الناسفـة التي
ـانــفــجـــــــــــــرت خــالل نــفـــــــــــس

مقتل 78 شخصاً يف املوصل خالل   شباط املايض
خالل االسـبوع املـاضي سـتة
مـن مـنـتــسـبـيهـــا  بعـملـيـــات
اغـــتـــيــــــــــال   قــــــــــامـــت بـهــــــــــا
جـمــــاعــــات مـــسـلحـــــة داخل
مــدينــة املــوصل مـضـيفــا ان
قــــــــوات الــــــشــــــــرطــــــــة الـقـــت
القبـض  على افـراد عصـابة
مـسلحــة  متخـصصـة بـقتل
عناصر الشرطة مشيرا إلى
ان زعـيم هـذه الـعصـابــة من

مواليد .1990

الفـتـــرة بلغ 70 عـبــوة فـيـمــا
وقعــت 22 مـــصـــــادمـــــة  بــني
مـــسـلحـني وقــــوات عــــراقـيــــة
وامـــريكـيــة اضــافــة الــى  ان
عــصـــابـــات مـنــظـمـــة قـــامـت
باكثـر من 14 عملية تسليب

للمواطنني 
الـى ذلك قـال قـائـد شـرطـة
ـــــــــــــواء واثــق ـــــــــــــوى الــل نـــــيـــــن
احلـــمـــــــــدانـــي لـ)املـــــــــدى( ان
قــيـــــادة  الــــشـــــرطــــــة فقـــــدت

ـ ـ

بغداد / املدى 
قـــال رئيــس مجلـس شــورى
احلـزب االسـالمي العــراقي
الــــــدكــتـــــــور محــــســن عــبــــــد
احلــمــيـــــد ان مـــــا يـــــواجـهه
الـعـــــــــراق  االن مـــن عـقـــــــــد
ومعـــوقـــات امـــام اسـتـمـــرار
وجنـاح الـعمليـة الـسيـاسيـة
يف الـعـــــــــراق هـــــــــو بـــــــســـبـــب
االخــطـــاء الـتـي وضعـت يف
زمن مجلس احلكم املنحل
الـــــــذي بـــنـــي عـلـــــــى اســــــس
طـائفيـة ومقـومـات جهـويـة
لــذا يجب علـى اجلـميع ان
يــــدرك هــــذا االمـــــر ويقــــدر
اخملــــــــاطــــــــر الـــتـــي تــــــــواجـه

رئيس مجلس شورى احلزب اإلسالمي:

 عىل القوى السياسية ان تدرك خماطر  تأخر تشكيل احلكومة
واملالحظـات املـوجـودة علـى
ارض الــواقع . مــوضحـا ان
هـــــذه اخلالفـــــات انعـكـــسـت
بصورة رئيـسية علـى موعد
انعقـــاد الـبـــرملـــان والــسـبـب
باعتـقادنا ان التـاخير جاء
لـوجـود العـديــد من نقـاط
اخلالف اضـــــــافـــــــة الـــــــى ان
جـمـيـع القــــوى حـتــــى االن
لـــم تـــتـفـق عـلـــــــى املـــنـهـــــــاج
ــــــــــــــوزاري واحلـــكــــــــــــــومـــــي ال
لـلحـكــــومـــــة املقــبلــــة وهــــذا
خلل كـبير جـدا ويقف ضد
مصلحـة الشعـب العراقي .

تفصيل ص3

ـ ـ

واشعـــارهـم بــــان احلكـــومـــة
هـي جلـمـيـع العـــراقـيـني ال
جهـــــة او طـــــائفـــــة معـيـنـــــة
اضــــافــــة الــــى انهــــا لــم تف
بــــاالتفـــاقـيـــات الـتـي جـــرت
بـــيـــنـهـــــــــا وبـــني االطـــــــــراف
االخـــــرى ومــنهـــــا اجلـــــانــب
الكـــردي  فــضال عـن اتهـــام
بـعض الـوزراء يف احلكـومـة
بـــالـتقـصـيـــر وســـوء العـمل
وهــــذه جـمـيـعهــــا اصــبحـت
واضـحــــــــــة امــــــــــام الـقــــــــــوى
الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة لـــــــذا فـــــــان
املـطـــالـبـــة بـتغـيـيـــر مـــرشح
االئــتالف جــــاءت متــــاشـيــــا
ـــــــــــــر ـمــع هـــــــــــــذه املــعـــــــــــــايـــــي ـ ـ

الـعمل الـسيـاسـي يف البالد
. وبــني عــبـــــد احلــمــيـــــد يف
حوار مـوسع مع )املدى( ان
العــراق يعـــاني مـن اخفــاق
امـني كـبيـر وخـطيــر وعلـى
احلـكــــــومــــــة ان تـقف امــــــام
هـــــذا االخفــــاق وتـــســــرع يف
معـاجلـته . وحــول اخلالف
الــــــــدائــــــــر بــــــشــــــــأن تــــــــولـــي
اجلعفـري رئاسـة احلكـومة
الـقادمة قال عـبد احلميد:
ان احلكــومــة احلـــاليـــة  لم
تــسـتــطع ان تـــوجـــد االمـن
للمواطنني ولم تستطع ان
تتوجه اجتاهـا وحدويا من
اجل تــــوحـيـــــد العــــراقـيـني

لندن / املدى
ذكـرت صـحيفـة )الـديلـي تلغـراف( امـس
أن بـريطانيا ستسحب القسم األكبر من
قــواتهـــا بحلــول صـيف عــام 2008 علــى
وفق خــطـــة مـــرحلـيـــة مــشـيـــرة إلـــى أن
مالمح هذه االنسحابات ستتضح خالل

األسابيع القليلة القادمة.
ونـقلــت الــصحــيفــــة عــن اللــيفــتــنــــانــت
جـنـــرال نـيـك هـــاوتـــون، قـــائــــد القـــوات
الــبـــــريــطـــــانــيــــــة يف العـــــراق أن خــطـــــة
االنسحـاب تنهي أشهـراً من الـتخميـنات
حـــول مـــوعـــد انـــسحـــاب 8000 جـنـــدي

بريطاني من العراق.
وحــسـب اجلـنــرال هــاوتــون فــإن خــطــة
االنـسحـاب تـتضـمن أربع مــراحل )لفك
االرتبـاط( علــى أن تبـدأ املـرحلـة األولـى
ربــيع هـــذا العـــام أو عـنـــد نهـــايـــة فــصل

الصيف.
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رغم نفي البنتاغون
دييل تلغراف: بريطانيا ختطط لسحب القسم األكرب من قواهتا منتصف 2008

وقــالـت الــصحـيفـــة أنه يف حــال أثـبـتـت
القــوات العــراقـيــة قــدرتهــا علــى حفـظ
الـنظـام فــسيكــون هنـاك انـسحـاب كـامل
للقــوات البــريطــانيــة من احملــافظـتني..
وسـتـطـبق اخلـطــة ذاتهــا فـيـمــا بعــد يف
محافـظتي ذي قار والبصرة يف مثل هذا

الوقت من العام القادم.
وأضــافـت الــصحــيفــة أن هــذا سـيــمهــد
الـطــريق إلــى انــسحــاب كــامـل للقــوات
البــريـطــانيــة مــاعــدا بـضـع مئــات تقــوم

باالنسحاب أواسط عام .2008
من جــانبه قــال النـاطق الـرسـمي لـوزارة
الـدفــاع البــريطــانيـة لـ)الـصحيفـة(: )إن
اجلنـرال هـاوتـون كــان واضحــاً يف أن كل
هــذا مـشــروط وهــو من الـسـينــاريــوهــات
احملتملة، لكـن املسألة األسـاسية هي أنه
لــم يــتخـــــذ أي قـــــرار حـــــول الــتـــــوقــيــت
ومـــــــــــــــــــــــســـــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــوى الـــقــــــــــــــــــــــــــــــوات".
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العـمليـة الـسيــاسيــة وأن التـوتـرات الـتي
اعقـبت أحـداث سـامــراء لن تـزيـد األمـر

سوءاً.
وأضــاف اجلنــرال هــاوتــون أن اخلـطــوات
األولى سوف تبـدأ خالل األشهر القليلة
الـقادمـة عنـد تسلـيم امللفـات األمنـية يف
محـــــافــظــتــي مــيـــســـــان واملــثــنـــــى إلـــــى
العــراقـيـني. مــشـيــراً إلــى أن ذلك ســوف
يــصحـبـه تخفـيـض عــدد القــوات يف كال
احملــافــظتـني مع بقــاء الـبعـض مـنهــا يف
الـقاعـدة لتـقدمي الـدعم واإلسـناد وعـند
ــــة تــــدريــب القــــوات احلــــاجــــة وملـــــواصل

العراقية.
وشــدد اجلـنــرال هــاوتــون علــى أن هــذه
اخلطـة "مـرنـة" وعـرضـة للمـراجعـة وقـد
تكون هنـاك حاجـة للعودة يف مكـان ما..
معبـراً عن أمله بـاال تكـون هنـاك ضرورة

لذلك وأن تكون قراراتنا صحيحة(.
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وأوضح هــاتـــون أن الهــدف مـن اخلـطــة
حتقـيق انـتقــال هــادئ للــسلـطــات إلــى
القـوات العـراقيـة يف أربع محـافظـات مع
احلفـاظ علـى القـدرة علـى إعـادة إدخـال
القـوات البـريطـانيـة بسـرعـة إذا اقـتضت

احلاجة.
وأضـــاف أن اجلـيــش الـبـــريــطـــانـي قـــرر
الـبــدء بهــذا االنــسحــاب ألنه علــى ثقــة
بـــأن 225 ألف جـنــدي وشــرطـي عــراقـي
قادرون علـى احملافـظة علـى النـظام دون

مساعدة خارجية.
وكــان الــرئيـس األمــريـكي بــوش ورئيـس
احلكــومــة البــريـطــانيــة تــوني بـليــر قــد
رفـضــا يف الـســابق حتــديــد جــدول زمـني
لالنـــسحـــــاب. وبهــــذا اخلــصــــوص اكــــد
اجلـنــرال هــاوتــون أن اجلــدول الــزمـنـي
ســــيـــــــطــــبــق فــقـــــــط يف حـــــــــــــال متــكــــن
الــسـيــاسـيــون العــراقـيــون مـن املـضـي يف
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مع هذا العدد 
ملحق املدى الكهرباء والناس


