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يف نداء له يوم امس..

طالباين هييب بالقوى السياسية إىل اعالن مواقف رصحية
ضد االرهاب ومساندة اخلطة االمنية

بغداد  /املدى
أهـاب رئيـس اجلمهـوريـة جالل
ط ــالـب ــانـي ب ــاالح ــزاب والق ــوى
الــسيــاسيــة إلــى اعالن مــواقف
رسميـة صريحـة واضحة تـدين
االرهـ ـ ــاب وت ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــد اخلـ ـطـ ـ ــة
االم ـن ـي ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــؤازر الق ـ ـ ــائ ـمــني
عليها.
ودع ــا ط ــالـب ــانـي رج ــال ال ــديـن
وخـطبـاء املـسـاجـد ،إلـى "نـشـر
دعـوات االديـان الــسمـاويـة إلـى
الـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ـ ــامـح واحملـ ـبـ ـ ـ ــة ونـ ـبـ ـ ـ ــذ
الكراهـية والبغضاء وتكفير كل
مـن يـ ــرتكـب اجل ــرائـم الــنك ــراء
متستراً ببراقع دينية".
جـاء هـذا يف نـداء وجهه رئـيس
اجلـمهــوريــة يــوم امـس ،وتلـقت
(املـدى) نسخـة منه ،واشـار فيه
إلــى "تعـضيـد اخلـطـة االمـنيـة
للحـكومـة ودعم جـهود رئـيسـها

االخ نوري املالكي".
ويف ما يلي نص النداء:
"أيها الشعب العراقي الكرمي
متــر بالدنــا مبـنعـطف تــاريـخي
حـ ــاسـم يــنقـلهـ ــا مــن ظلـمـ ــات
اجلــور واالسـتـبــداد والـطغـيــان
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
والـدميقـراطيـة واحلـريـة ،وكـان
إق ـ ـ ــرار ال ـ ـ ــدس ـت ـ ـ ــور وان ـتـخ ـ ـ ــاب
مجلس النواب وانبثاق حكومة
الـ ــوحـ ــدة الـ ــوطـنـيـ ــة خ ـطـ ــوات
مهمة على هذا الطريق.
لـكــن قـ ـ ــوى الـ ـ ـشـ ـ ــر واإلرهـ ـ ــاب
والتـطــرف تــسعــى إلــى عــرقلــة
هـذه املـسيـرة وزرع بـذور الفـتنـة
والــشقــاق ،وهـي يف سبـيل ذلك
تعمـد إلى ارتكاب جـرائم بشعة
ت ـطـ ــول دور العـب ــادة وامل ــدارس،
امل ـس ــاكـن واألس ــواق الــشعـبـي ــة،
وتـ ـ ـ ـ ــودي بـح ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاة األطـفـ ـ ـ ـ ــال

والشيوخ ،النساء والرجال .وان
الـتـص ــدي له ــذه اآلف ــة وض ــرب
بـؤر اإلرهـاب والـعنف ومـطـاردة
رؤوس الـ ـش ـ ــر وإع ـ ــادة هـيـمـن ـ ــة
الـدولة وهـيبتـها وتـوفيـر األمن
للـم ــواطـن وحـم ــاي ــة املـن ـش ــآت
االق ـت ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،هــي أه ـ ـ ــداف
أسـ ــاسـيـ ــة خل ـطـ ــة امــن بغـ ــداد
الـ ـت ــي وضـعـ ـتـه ـ ـ ــا احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
وشـ ــرعـت يف تــنفـيـ ــذهـ ــا قـ ــوات
اجليش والشرطة بالتعاون مع
القوات مـتعددة اجلـنسيـة .بيد
ان أي خطة أمـنية ،مهما بلغت
من إتقان ومهما حـشد لها من
ق ـ ـ ـ ـ ــوات ورص ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــوال
ومعــدات ،لن حتقق غـايتهـا مـا
لـم تسـانـدهـا كل فئـات الـشعب،
ذات امل ـصـلح ـ ــة احلقــيق ـي ـ ــة يف
استتباب األمن وبالتالي توفير
اخلدمات وإنهاض االقتصاد.

ول ــذا ف ــأنـنـي أهـيـب ب ــاألح ــزاب
والقـوى الــسيــاسيـة إلــى إعالن
م ـ ـ ــواقف رس ـم ـيـ ـ ــة ص ـ ـ ــريحـ ـ ــة
واضحـة تديـن اإلرهاب وتسـاند
اخلـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة األمـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة وت ـ ـ ـ ــؤازر
القائمني على تنفيذها.
وأملـنـ ــا معقـ ــود علـ ــى ان يق ــوم
رجـال الدين األفاضل وخطباء
املساجد ،مسلمني ومسيحيني،
شــيعـ ــة وسـنـ ــة ،بـنـ ـشـ ــر دعـ ــوات
األديـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـسـ ـمـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى
الـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ـ ــامـح واحملـ ـبـ ـ ـ ــة ونـ ـبـ ـ ـ ــذ
الك ــراهيــة والـبغـضــاء ،وتكـفيــر
كل من يرتكب اجلرائم النكراء
متستراً ببراقع دينية.
كـمـ ــا ان اإلعالم الـ ــذي يـتـمــتع
بحـرية تـامة ينبغـي ان يتحلى،
يف ال ـ ــوق ــت ذاته ،مب ـ ـس ـ ــؤول ـي ـ ــة
رفـ ـيـعـ ـ ـ ــة ويـقـف إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــان ــب
احلقـيق ــة ،حقـيق ــة احلـي ــاة يف

مـ ــواجهـ ــة املـ ــوت الـ ــذي يـ ــزرعه
اإلرهـابيون ،وان يناهض ،مبلء
الصـوت ،كل عمل يستبيح الدم
العـراقي أو يخل بـأمن املـواطن
أو يـض ــر ب ــاقـتـص ــاد الـبل ــد ،وال
يكـيل مبكيـالني بـدوافع انتـماء
إلى طرف أو انحياز إلى آخر.
ان اإلرهـ ـ ــاب ه ـ ـ ــو العـ ـ ــدو األول
والعقبـة الكبـرى الـتي تعتـرض
مـسيـرتنـا نحـو مجـتمع العـدل
والــدميق ــراطيــة والــرخــاء ،وان
م ـ ــواجهـتـه تقـت ـضـي ت ـضـ ــافـ ــر
جـهود أطـياف الـشعب العـراقي
وق ـ ــواه وأحـ ـ ــزابه ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة
وشخصياته الوطنية ،واجتماع
كـلمـتهــا يف مــؤمتــر وطـني عــام
إلدان ـ ـ ــة اإلره ـ ـ ــاب ومـح ـ ـ ــارب ـتـه
وتعـ ـض ـي ـ ــد اخلـ ـط ـ ــة األم ـن ـي ـ ــة
للحـكومـة ودعم جـهود رئـيسـها
األخ نوري املـالكي ،والسعي إلى

حكومة ..ام حكومات؟!
البد العضاء احلكومة ،ألحزابها ،للكتل املؤلفة منها ان حتسم
امرهـا يف موقف واضـح وصريح يف الـوقوف ضـد االرهاب
واجلرمية والتهجير والقتل ومنع احلريات ،وليختلفوا بعد هذا
شـــــــــــــــــــــــــــــاء لــــهـــــــــــم االخـــــــــــتــــالف.
مـــــــــــــــــــــــــــــا ـ
ـ

هيئة التحرير

خلق بـيئـة اجـتمـاعيـة وفكـريـة
رافـ ـضـ ـ ــة للـغل ـ ــو ون ـ ــاف ـ ــرة مــن
الـت ـط ــرف ،داعـي ــة إل ــى الـت ــآزر
والــتحـ ـ ــالف مــن اجـل حتقــيق
األم ــن واالسـ ـتـقـ ـ ـ ــرار يف ربـ ـ ـ ــوع
العراق.
جالل طالباني
رئيس جمهورية العراق"

الدفاع :امليليشيات تعيق خطة أمن بغداد
بغداد  /املدى
اكـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــد الـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات
امل ـشـت ــرك ــة يف وزارة ال ــدف ــاع
اللــواء الــركـن عبــد العــزيــز
محـمـ ــد ان اب ـ ــرز املعـ ــوقـ ــات
الـتي تــواجه ق ــوى االمن يف
ت ـطـبــيق اخل ـطـ ــة االمـنـيـ ــة
وجـود املليـشيـات املـسلحـة .
وقـال خالل مـؤمتـر صحفي
اس ـب ـ ــوع ــي عق ـ ــده امـ ــس يف
وزارة ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع حـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرتـه
(املــدى) ان خـطــة (الـتقــدم
مع ــا ال ــى االم ــام) ولـالسف
ال ـش ــدي ــد تـ ــواجه مع ــوق ــات
مـنه ــا م ـس ــالـ ــة امللـي ـشـي ــات
امل ـسـلح ــة وحـمل االسـلح ــة
اثـناء تطبيق اخلـطة كذلك
عدم التـزام بعض املواطنني
بـضوابط منع التجوال مما

اثـر بـعض الــشي علــى عمل
االجـه ـ ـ ــزة االمـ ـنـ ـي ـ ـ ــة خـالل
تنفيـذ اخلطـة  .مـضيفـا ان
قـ ــوى االمـن ســتقـف بقـ ــوة
ضـد كل من يخرق االنظمة
والـقـ ـ ـ ــوان ــني ف ـ ـضـال ع ــن ان
احلكومـة مصممة على حل
جـ ـ ـمـ ـ ـيــع امل ـلـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واالحـتفــاظ بــالـسالح لــدى
االجهـ ــزة االمـنـي ـ ــة فقــط .
وان جمـيع اجلهات املسلحة
غـيـ ــر اخل ـ ــاضعـ ــة ل ــسل ـطـ ــة
الدولة سيتم التعامل معها
وفـق القـ ـ ــانـ ـ ــون م ـ ـ ــوضحـ ـ ــا
بقـوله "ان اجلميع سـواسية
امام لقانون ".
مـن جــانـب آخــر بـني اللــواء
الـركـن عبـد العـزيــز محمـد
الـى وجـود حتــسن مـلمـوس

اليابان تعلن سحب
قواهتا من العراق
بغداد  /املدى
اعلــن رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء ال ـي ـ ــاب ـ ــانــي
جـونـشيـر كيـوزومي امـس الثالثـاء
سحب قوات بالده من العراق.
وقـال كيـوزومي يف كلـمة مـتلفزة ان
قـوات الـدفــاع عن الـنفــس البـريـة
اليابانية اكملت مهمتها االنسانية
يف العـراق وستنـسحب مـشيـراً إلـى
ان اليــاب ــان ستـبقـي عل ــى عمـليــات
سـالح اجل ـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـنـقـل االم ـ ـ ـ ـ ــدادات
الـطـبـيــة وم ــوظفـي االمم املـتحــدة
وذلك بـنـ ــاء علـ ــى طلـب مـن ك ــويف
عنان االمني العام لالمم املتحدة.
ومـن املقــرر ان تــسحـب اليــابــان يف
غ ـ ـض ـ ـ ــون شـه ـ ـ ــر ب ـ ـ ــدءاً مــن ام ـ ــس
الـثالثــاء قــرابــة  6000جـنــدي مـن
مـدينة الـسماوة مـنهية بـذلك اكبر
انتشار عسكري لها يف اخلارج منذ
احلرب العاملية الثانية.
التفاصيل ص3

يف ال ـ ـ ــوضـع االم ـنــي بـع ـ ـ ــد
ت ـطـبــيق اخل ـطـ ــة االمـنـيـ ــة
مقـ ــارنه ب ــاالي ــام امل ــاضـي ــة
حيـث انخفـضـت الهـجمــات
بـالسـيارات املفخـخة من 19
سـيـ ــارة الـ ــى  12سـيـ ــارة امـ ــا
بـالنـسبـة للعبـوات النـاسفـة
فقــد انخفـضـت بنــسبـة 22
عـبوة بعدما ان كانت  31اما
ف ـي ـم ـ ـ ــا يـخـ ــص ع ـمـل ـي ـ ـ ــات
اخل ـ ـطـف فـل ــم تـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر أي
حـالـة خـطف بعـد أن اشـرت
 37حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة خ ـ ـطـف قـ ـبـ ـيـل
اعـالن اخل ـ ـط ـ ـ ــة االم ـن ـي ـ ـ ــة،
ملفـتــا الــى زيــادة عـملـيــات
الـهـجـ ـ ـ ــوم بـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــران غـ ـيـ ـ ـ ــر
م ـب ـ ــاشـ ـ ــرة واملقـ ـصـ ـ ــود به ـ ــا
(ع ـ ـ ـم ـلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـقـ ـ ـ ـ ـصــف
بالهاون).

اعتداء ارهابي يستهدف سوق جميلة امس ..تفاصيل ص2

اغتيال عدد من ضباط اجليش والرشطة يف العامرة
ميسان  /املدى
شهـدت محـافظـة مـيسـان امس سـلسلـة من
عمليات االغتيال طالت ضباطاً يف اجليش
ومجـمـ ــوعـ ــة مـن افـ ــراد الـ ـشـ ــرط ـ ــة ،واعلـن
م ـصـ ــدر يف شـ ــرطـ ــة املـ ــديـنـ ــة لـ (املـ ــدى) ان
املقـ ــدم مـكـي مـنـ ــدي املـ ــالـكـي آمـ ــر فـ ــوج يف
اجليـش اغـتيل بـسـبب خالف عــائلي وسـط
املدينة.
وعلـ ــى صعـي ــد مـتــصل اقـتحـم مـجه ــول ــون
منـزل املـالزم اول علي عـامـر الــدراجي وهـو

ضــابـط يف احــدى القـطعــات العــسكــريــة يف
بغــداد ومت اغتيـاله يف منـزله وامـام عــائلته
يف حـي املـعلـمــني الق ــدمي .ويف ح ــادث آخ ــر
فتحـت مجمـوعـة مـسلحـة نيـران اسـلحتهـا
الرشاشة على وليـد جمعة حبيب الرائد يف
قيـادة شرطـة العـمارة ممـا ادى إلى إصـابته
يف صـ ــدره ووضـعه ال ــصحـي اآلن مـ ـســتقـ ــر،
واضـاف املصدر ان اربـعة من رجال الـشرطة
اسـتشهـدوا يف كـمني نصـبه بعض املـسلحني
على طريق البتيرة.

البلديات :توزيع بعض االرايض يف النجف خمالف للقانون
بغداد /املدى
اعلن مصدر مسؤول يف وزارة
الـبــدي ــات واالشغ ــال العــامــة
بان تـوزيع االراضي السكـنية
الـ ــذي مت مـ ــؤخـ ــرا مـن قــبل
محــافـظــة الـنجف االشــرف
كـ ــان مخـ ــالفـ ــا المـ ــر رئـي ــس
الـ ـ ـ ــوزراء بـ ـ ـ ــايـقـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـيـع

وااليجـ ــار الراضــي وعقـ ــارات
الــدولــة يف الــوقت احلــاضــر.
وك ــذلـك مخ ــالف ــا للق ــوانـني
واالوامـ ــر اخلـ ــاصـ ــة بـتـ ــوزيع
االراضي السكنية.
واضاف املـصدر بانه ال ميكن
ت ـ ـ ـ ـسـج ـ ـيـل ه ـ ـ ـ ـ ــذه االراضـ ــي
بــاسـمــاء امل ــرشحـني لهــا مـن

قـبل احمل ــافـظ ــة امل ــذك ــورة يف
دوائ ــر الـت ــسجــيل الـعق ــاري،
عل ـمـ ـ ــا ان الـ ـ ــوزارة س ــتقـ ـ ــوم
بتـوزيع االراضي عـلى عـوائل
ال ـ ــشه ـ ــداء وشـ ـ ــرائح اخ ـ ــرى
خالل فتـرة قــريبــة بطـريقـة
اصـوليـة بعـد اخـذ املـوافقـات
الالزمة لذلك.

جملس النواب حييل إىل قادة الكتل موضوعة
تشكيل اللجان الدائمة
بغداد  /املدى
اعلـن بيــان جمللــس النـواب أمـس ،تلـقت (املـدى) نـسخـة
مـنه ان هيأة اجمللـس الرئـاسية واعـضاءه اتفقـوا على ان
يـعقـ ــد رؤسـ ــاء الـكــتل الـبـ ــرملـ ــانـيـ ــة او مـن يـنـ ــوب عــنهـم
اجـتمـاعـاً لغـرض ايجـاد التـوازنـات التــوافقيـة يف تـوزيع
اعضاء مجلس النواب على اللجان الدائمة.
وكــان مجلــس النــواب قــد عقــد امــس جلـســة اعـتيــاديــة
ملناقشة عدد من القضايا املدرجة على جدول اعماله.
ويف فقـرة أخرى مـن جدول األعـمال ،قـدّم بعض أعـضاء
مـجلــس الـن ــواب بـي ــان ــات تـن ــاولــت الق ـض ــاي ــا األمـنـي ــة
وال ـسـي ــاسـي ــة واالقـتـص ــادي ــة ،ففـي ال ــوقـت ال ــذي أعلـن
الـنــائــب أبلحــد أفــرام عـن اعـتق ــال القــوات األم ــريكـيــة
السيد عضو اجمللس البلدي يف منطقة بغداد اجلديدة،
طــالـب القــوات املــذكــورة بـضــرورة احلفــاظ عل ــى حيــاته
وإطالق س ــراحه فــوراً .أمــا الـنــائـب وائل عـب ــد اللـطـيف
فق ــد اقـت ــرح أن ميـنح أع ـض ــاء مـجلــس الـن ــواب ال ــوقـت
الكايف لغرض منـاقشة ميـزانية عام  ،2007كمـا أشار إلى
مـ ــوضـ ــوع آخـ ــر يــتعـلق بـ ــإطالق سـ ــراح املعـتـقلـني لـ ــدى
القوات األمـريكـية وعـدَّ ذلك أمـراً سيـاسيـا ،مطـالبـاً بأن
يكون أمراً قضائياً ليحفظ استقالل القضاء.

تفـاءل العــراقيــون خيـراً بـصعــود كتل بـرملــانيــة ممثلــة خملتـلف اطيـاف
الـشعب العـراقي ،عـبر انـتخابـات حرة ونـزيهة ..وازداد العـراقيـون تفاؤالً
بعـد جنـاح تلك الـكتل يف االتفـاق علـى تشـكيل حكـومـة وحـدة وطنيـة..
بــرغـم الــرغـب ــة العـمـيقــة الـتـي تعـتـمل يف نفــوس ال ـســواد االعـظـم مـن
الـعراقيني يف ان ال تـكون االصطفـافات الـسياسيـة قائمـة على مـا قامت
عليه من اعتبارات اتنية وطائفـية .ولكن كان هذا هو واقع احلال ،ولعل
مهمـة اخمللصني تكـمن يف استثـمار (واقع احلـال) الراهن ،والـوصول به
إلـى وضع بـرملــاني وحكـومـي منـتج لصــالح بنـاء الـدولـة واجملـتمع علـى
اسس الدميقراطية والعدالة والرفاه.
يف ضوء هـذا االمل تفاءل العراقيـون بحكومة وحـدة وطنية ،جنحت يف
توفيـر قاعدة متثيل واسعـة .ولكن ما يقلق العراقـيني اآلن هو مالحظة
ان الكثـير من قـادتهم احلـكوميـني والبرملـانيني مـا زالوا يتـصرفـون على
اسـ ــاس عالقـتهـم مـع بعــضهـم م ــا قـبل ت ــشكـيـل احلك ــوم ــة والـب ــرمل ــان.
عالقــات ،ليـس من الـصعب علـى املـرء ان يـشـم منهـا رائحـة عــدم الثقـة
وعـ ــدم االطـمـئـنـ ــان والـ ــرغـبـ ــة يف تـكـ ــري ــس روح االخــتالف والـتـ ــرصـ ــد
والتحـسب .هـذه الـرائحـة الـتي ازكـمت انــوف النـاس سـنتـني قضــوهمـا،
وهم يرون التراشقات التلفزيـونية التي لم تزد الطني إال بلة ،تراشقات
اخملتلفـني التي اسهمت يف جـانب منهـا يف تغذيـة العنف ،ومده بـاسباب
بقـائه واتـسـاع دائـرة تـأثيـره .أراد العـراقيـون ان يـطمـئنـوا وهم يـدفعـون
باولئك اخملتـلفني يف سنتهم الثالـثة إلى قاعـة البرملان ،ليـختلفوا فيها
علـى اســاس مفهـوم مـن (اللـعبـة الــدميقــراطيــة) واشتـراطــاتهـا .ولـكن
املشكلة ان قلق العراقيني ما زال مستمراً.
لقـد ساعدنا الساسة اخملتلفون حـني اتفقوا على تشكيل حكومة وحدة
وطـني ــة .غيــر ان دوافـعنــا لـلقلق م ــا زالت مـسـتمــرة بــاسـتمــرار اعـضــاء
احلكومة (املوحدة) على التصرف متفرقني.
لـن يحتـاج القـادة العــراقيـون إلـى ان نقــدم لهم بــراهني هــذه التفـرقـة.
انـهم متـابعـون جيــدون حتمـاً لـتصـريحـات بعـضهم .هـذه الـتصـريحـات
تكشف إلـى أي حد ان اجملتمعني يف حكـومة واحدة ليـسوا باملـتوحدين.
ان من حقنـا ان نتـساءل مـا اذا كان القـادة العراقـيون ،حـني ادوا اليمني
الدستورية ،قد قرأوا البرنامج العام للحكومة أم ال؟ بالتأكيد ان هؤالء
قــرأوا البــرنــامج ،وبــالتــالي فـهم مـطــالبــون بــاإللتــزام به والعـمل علــى
تنفيذه .ولكن تصريحات الكثير منهم ال تسعف هذا التأكيد.
لنالحـظ اإلختالف اخملجل حول دعـم خطة أمن بـغداد .والتصـريحات
الـواضحـة واملـبطنـة بهـذا الصـدد اكثــر من ان حتصـى ..ولنالحـظ مثالً
الصـمت الغــريب الـذي الذ به كـثيـر مـن اعضـاء احلكـومــة حيــال مقتل
الزرقاوي ..ولنالحظ مـثالً ايضاً التصريحات االشـد غرابة التي يواجه
بهــا بعـض القــادة العـراقـيني اجــراءات احلكـومــة حني تـريــد استهـداف
اوكار االرهاب واجلرمية هنا أو هناك.
هـذه امثلـة محـدودة عن عـدم اتفـاق النيـات .وحني تختـلف النيـات إلى
هـذا احلـد ،نـسـتطـيع ان نتـسـاءل إلـى أي حـد ميكـن لنـا ان نـصبـر علـى
مثل هذه االختالفات التي يدفع ثمنها العراقيون دماً وآالماً.
جنــزم انه البــد العـضــاء احلكــومــة ،ألحــزابهــا ،للكـتل املــؤلفــة مـنهــا ان
حتـسم امرهـا يف موقف واضح وصـريح ال يقبل اللبـس يف الوقـوف ضد
االرهـاب واجلـرميـة والـتهجيـر والقـتل ومنع احلـريـات ،وليـختلفـوا بعـد
هذا ما شاء لهم االختالف.

اجليش األمريكي :مقتل  15إرهابياً واعتقال  3آخرين يف بعقوبة
بغداد/املدى
اكد اجليـش االميركي أمـس الثالثاء ان 15
إرهابيـاً قتلوا والقي القبـض على  3آخرين
يف عــملـيـ ــات عـ ـسـكـ ــريـ ــة قـ ــامــت بهـ ــا قـ ــوات
التحالف شمال بعقوبة.
وقــال اجليــش االميـركـي يف بيـان ان "قـوات
التحـالف قـتلت  15ارهـابيـا والقت القـبض
على ثالثة اخرين خالل عمليات قامت بها
شمال بعقوبة".
واضـ ــاف الـبـيـ ــان ان العــملـيـ ــة "اســتهـ ــدفـت
اشخـاصا علـى صلة بـعضو قيـادي يف شبكة
الق ــاع ــدة يف الع ــراق سـبق ان اسـته ــدف يف
عمليات سابقة لقوات التحالف".
ولم يكشف البيان عن اسم هذا القيادي.
واضـاف الـبيـان ان طـائـرة اميـركيـة شـاركت
يف العــملـيـ ــة اص ـطـ ــدمـت بـ ــاحـ ــد خ ـطـ ــوط
ال ــضغ ــط الع ـ ــالــي فــتع ـ ــرضــت لع ــطل م ـ ــا
اضطـرهـا إلـى الهبـوط اضطـراريـا من دون
ان يـ ـ ـسـف ـ ـ ــر ذلـك عــن وق ـ ـ ــوع ضـح ـ ـ ــاي ـ ـ ــا او
اصابات.
وأوضح بـيــان اجلـيــش االمـيــركـي ان "قــوات

الــتح ــالـف تع ــرضــت الطالق ن ــار مـن ف ــوق
احــد املـبــانـي عـنــد وص ــولهــا إلــى املـنــطقــة
امل ـ ـس ــته ـ ــدفـ ـ ــة وانهـ ـ ــا ردت فق ــتلــت ت ـ ــسع ـ ــة
اشخـاص فيما قتل ارهـابيان مسلحـان كانا
يــطلق ــان الـن ــار عل ــى ق ــوات الـتح ــالف مـن
مبنى مجاور عندما اطلقت طائرة مساندة
النار عليهما".
وتـابع البيان ان "ثالثـة ارهابيني قـتلوا بعد
ذلك بـنيــران اطلقـتهــا طــائــرة اخ ــرى حني
كــان ــوا يحــاول ــون مهــاجـمــة الـطــائــرة الـتـي
اصيبت".
واضاف البيان ان "القـوات االميركية قامت
بعـد ذلك مبهـاجمـة املـبنـى الـذي جلــا اليه
الع ـ ــدي ـ ــد مـن االره ـ ــابـيــني فقــتل اح ـ ــدهـم
بنيران قناص من قوات التحالف".
واوضح الـبـي ــان ان ق ــوات الـتحـ ــالف "القـت
القـبض علـى ثالثـة ارهـابـيني" وان احـدهم
اصيب خالل االشتباكات.
واكــد الـبـيــان العـثــور يف املـبـنــى امل ـسـتهــدف
علـ ـ ــى  47م ـ ـ ــدفعـ ـ ــا رشـ ـ ــاشـ ـ ــا وم ـ ـسـ ـ ــدســني
ومتفجرات.

السبيل للخروج من العراق  -خطة طريق
مــــن زاويــــــــــــة اخــــــــــــرى

موفق الربيعي
ثـم ــة الكـثـي ــر مـن االح ــاديـث
حـ ـ ـ ــول ان ـ ـ ـسـحـ ـ ـ ــاب الـقـ ـ ـ ــوات
االمـريـكيـة وقــوات التحــالف
مـن العــراق ،ولـكن لـم يحــدد
حـ ـت ـ ـ ـ ــى اآلن ج ـ ـ ـ ــدول زمـ ـن ــي
لـ ــذلـك .ومع ه ـ ــذا فهـنـ ــالـك
"خـطــة طــريـق" غيــر رسـميــة
ل ـتـخـف ـيـ ــض ع ـ ـ ــدد الـق ـ ـ ــوات
االجنبيـة تؤدي بالنـهاية إلى
انـ ـ ـسـح ـ ـ ــاب ك ـ ـ ــامـل لـلـق ـ ـ ــوات
االمـريكيـة .وال تعتـمد خـطة
ال ـطـ ـ ــريق هـ ـ ــذه فق ــط عل ـ ــى
سلـ ــسل ـ ــة مــن ال ـت ـ ــواريـخ ،بل
االهـ ـ ــم مـ ـ ــن ذلـ ــك حت ـق ـ ـ ـيــق
مجمـوعـة من االجنـازات من
اجـ ــل حـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ االم ـ ـ ـ ـ ــن يف
العراق.
ي ـ ـت ـك ـ ـ ـ ـ ــون الـع ـ ـ ـ ـ ــراق مـ ــن 18
محـافظـة .تتـراوح يف درجـات
مـخ ـتـلـف ـ ـ ــة مــن ال ـن ـ ـ ــاح ـي ـ ـ ــة

االمنيــة .وستتـولـى كل منهـا
ال ـ ـس ـيـ ـط ـ ـ ــرة علـ ـ ــى وضـعهـ ـ ــا
االمـنـي ،إال اذا حـ ــالـت ازمـ ــة
كـبـيـ ــرة دون ذلـك .لـكـن قــبل
حدوث هذا ،يـتوجب على كل
محـ ـ ــافـ ـظ ـ ـ ــة ان تل ـبــي ادنـ ـ ــى
امل ـتـ ــطل ـب ـ ــات املـلح ـ ــة ش ـ ــرط
م ـنـحه ـ ــا ال ـ ـس ـي ـطـ ـ ــرة .عل ـ ــى
سبـيل املثــال ،يجـب ان يكـون
مــستــوى تهـديــد النـشـاطـات
االره ــابـي ــة واطـئـ ـاً أو يــنح ــو
نحـ ــو االنـخفـ ــاض .يجـب ان
تع ـت ـب ـ ـ ــر ق ـ ـ ــوات الـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة
واجليـش العراقي قـادرة على
ال ــتع ـ ـ ــامل مـع العـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــات
االج ـ ــرام ـي ـ ــة ،واجل ـم ـ ــاع ـ ــات
املـسلحة واملـيليشيـات ،وقادرة
عـلى السـيطرة علـى احلدود.
يجب ان يكـون هنـالك مـركـز
لـلقيـادة والـسـيطـرة الفعـالـة
ويـ ـ ـش ـ ـ ــرف عل ـيـه محـ ـ ــاف ــظ،

بــاتـصــال مـبــاشــر مـع مكـتـب
رئيس الوزراء.
وبـ ـ ــالـ ـ ــرغــم م ــن دورة الع ــنف
ال ـتــي ت ـبـ ـ ــدو بـال نهـ ـ ــايـ ـ ــة يف
العـ ــراق الـيـ ــوم ،فـ ــان خ ـطـ ــة
كـه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ه ـ ــي اآلن م ـ ـ ـ ـ ـ ــوضـع
ال ـت ــنف ـي ـ ـ ــذ .فق ـ ـ ــد مت اطالع
ج ـم ـيـع احمل ـ ـ ــاف ـ ـظــني عـل ـ ـ ــى
الهــدف الـنهــائـي .لق ــد وافق
رئـيس الـوزراء احلـالي ،نـوري
املالكي ،على اخلطة ،وكذلك
قــوات الـتح ــالف ،ومت اجــراء
تقييم لكل محافظة.
ال احـد يعتـقد بـأنهـا ستـكون
مهـم ــة سـهلـ ــة ،لكـن هـنـ ــالك
تـصـميـم من قـبل العــراقـيني
وقــوات التحـالف علـى البـدء
بــأتخـاذ اخلـطــوات النهــائيـة
لـتك ــون احلكــوم ــة العــراقـيــة
ذات مسـؤولية كاملـة وعرضة
للـمح ــاسبــة امــام شعـبهــا يف

حـكمهـم وأمنهـم .حتـى اآلن،
ه ـنـ ـ ــالـك اربـع محـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــات
مهـيـ ــأة لـتـ ــولـي الـ ــسل ـطـ ــة -
اث ـنـ ـ ــان م ــنهـ ـ ــا يف ال ـ ـش ـمـ ـ ــال
(اربـ ـيـل وال ـ ـ ـسـلـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــة)
ومح ـ ــاف ـظ ـت ـ ــان يف اجل ـن ـ ــوب
(ميـســان واملـثن ــى) .وهنــالك
تسع محافظات اخرى مهيأة
تقريباً.
عندمـا يحقق احملافظون كل
يف محـافـظته هـذه االهـداف
احملــددة ،فــان طمــوح العــراق
يكـون السيطرة الكـاملة على
الــبالد يف نه ــاي ــة ع ــام 2008.
مــن ال ـنـ ـ ــاح ـي ـ ـ ــة الع ــمل ـيـ ـ ــة،
سيعنـي هذا انخفـاضاً مهـماً
يف عـ ــدد الق ــوات االجـنـبـي ــة.
نحــن ن ـتـ ـصـ ـ ــور بـ ـ ــان وجـ ـ ــود
القوات االمريكية عند نهاية
ه ــذا الع ــام ســيك ــون اقل مـن
 100.000ج ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدي ،واغـلـ ــب

القـوات املتـبقيــة ستعـود إلـى
ديارها يف نهاية عام 2007.
االنــسحــاب الـنهــائـي لقــوات
الـ ـتـحـ ـ ـ ــالـف م ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوارع
العـ ــراقـيـ ــة سـ ــوف يـ ـسـ ــاعـ ــد
العــراقـيني ،الــذيـن ينـظــرون
إلى القـوات االجنبيـة كقوات
احـتالل وليــست محــررة كمـا
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا يـق ـ ـ ــول ـ ـ ــون .ان ذلـك
سيــزيل احلــواجــز الـنفــسيــة
واالس ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـت ـ ــي دفـع ـ ــت
الـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن الـع ـ ـ ــراق ـيــني
لالنضـمام يف البدايـة إلى ما
ي ـ ـ ـسـ ـم ـ ـ ـ ــى "املـق ـ ـ ـ ــاوم ـ ـ ـ ــة" .ان
انـ ـ ـسـح ـ ـ ــاب الـق ـ ـ ــوات س ـ ـ ــوف
ي ـ ـس ــمح ايـ ـضـ ـ ـاً لـلحـك ـ ــوم ـ ــة
العراقـية التعـاطي مع بعض
جيراننا الذين إلى اآلن على
االقـل يـ ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ـ ــاطـف ـ ـ ـ ـ ـ ــون مـع
املقـاومـة بـسـبب مـا يـسمـونه
"قوات االحتالل".

اذا مـ ـ ـ ــا واصـل ــت امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ــة
الطــائفيـة احـداث صـراع مع
ج ـي ـ ــران الع ـ ــراق ،ف ـ ــان ه ـ ــذه
امل ـس ــأل ــة تـتــطلــب االنكـب ــاب
عليهـا علـى الفـور وبصـراحـة
 ليـس حتـت غطـاء كــراهيـةوجـ ـ ــود الق ـ ــوات االج ـن ـب ـي ـ ــة.
االكثـر من ذلك ،ان انـسحاب
القـ ـ ــوات االج ـن ـب ـيـ ـ ــة سـ ـ ــوف
يشـرعن احلكـومـة العـراقيـة
يف عيــون ابنـاء شـعبهــا .لقـد
تـ ــطلــب تـ ـ ـشـك ــيل حـكـ ـ ــومـ ـ ــة
الـوحـدة الــوطنيـة دهـراً ،كمـا
شع ــر الـبعــض لــم تكـن ه ــذه
مهـم ــة سـهلـ ــة ،لكــنه ــا متــثل
اجن ـ ــازاً مهـم ـ ـاً ،بـ ــاعـتـبـ ــار ان
الع ــدي ــد مـن ال ــوزراء اجل ــدد
يـعملـون يف ظـروف حتــزبيـة،
ومع اشخــاص يـشــاطــرونـهم
ت ـ ــاريخ ـ ـاً مــن العـ ــداء وعـ ــدم
الـ ـثـق ـ ـ ـ ــة عـل ـ ـ ـ ــى االغـل ــب .ان

حكــومــة الــوحــدة الــوطـنيــة،
ب ـط ـبــيعــته ـ ــا ،والنه ـ ــا تعــمل
وفقـ ـ ـاً لالجـم ـ ــاع ،ق ـ ــد تـفهـم
ب ــأنه ــا ضعـيف ــة .لكـن ،وم ــرة
اخـ ـ ــرى ،ان تـخف ـي ــض عـ ـ ــدد
القـ ـ ــوات االج ـن ـب ـيـ ـ ــة سـ ـ ــوف
يقـ ــوي حك ــومـتـن ــا الـن ــامـي ــة
لتـدوم طوال الـسنوات االربع
املفترضة لها.
وبـيـنـم ــا يح ــاول الع ــراقـي ــون
احل ـصـ ــول عل ــى اسـتقـاللهـم
مـن ال ــوالي ــات املـتح ــدة ومـن
دول الـ ـتـحـ ـ ـ ــالـف ،أي تـ ـ ـ ــول ــي
مـســؤوليــة اكبـر يف قــراراتهـا،
خصـوصـاً مــا يتعلق بـاالمن،
فـ ــانه ال تـ ــزال هـنـ ــاك بعــض
ال ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــات االج ـن ـب ـيـ ـ ــة
املتـنفذة التي حتـاول حرمان
حكــومـتنــا مـن اتخــاذ أي دور
فع ـ ـ ــال يف اتخ ـ ـ ــاذ القـ ـ ــرارات
الرئيسة.

وب ـ ــال ـ ــرغــم مــن ان ه ـ ــذا ق ـ ــد
يـكـ ـ ــون مف ـيـ ـ ــداً عل ـ ــى امل ـ ــدى
الق ـصـيـ ــر ،لكـنـه عل ــى امل ــدى
الـطــويـل سيـســاهـم فقـط يف
اضعـاف احلكـومـة العـراقيـة،
وسـي ـ ــؤدي يف الــنه ـ ــاي ـ ــة إل ـ ــى
خـلـق ثـقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة االعـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاد
(االتكـاليـة) .علـى العـراق ان
يخـرج من سـيطـرة الـواليـات
املتحــدة ودول التحـالف ،وان
يـتـ ــولـ ــى مـ ـسـ ــؤولـي ـ ــة اتخـ ــاذ
قـ ــراراته بــنف ــسه ،وان يـتـعلـم
م ــن اخـ ـ ـط ـ ـ ـ ــائـه ،وان يـج ـ ـ ـ ــد
حلـ ــوالً عـ ــراقـيـ ــة للـمـ ـشـ ــاكل
الع ـ ــراق ـي ـ ــة ،مـع مع ـ ــرف ـ ــة ان
اص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاءن ـ ـ ــا وحـلـف ـ ـ ــاءن ـ ـ ــا
مـستعـدون للـوقـوف لــدعمنـا
ومساعدتنا عند احلاجة.
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