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بعد األسبوع األول من تطبيق اخلطة األمنية (معاً إلى األمام)

مـواطنـون يعـربون عن تفـاؤهلم بـإمكـانيـة استـتبـاب األمن وكـرس شـوكـة اإلرهـاب
بغداد/املدى

انــطلقـت يف بغ ــداد قـبل أسـب ــوع
وب ـ ــالــتح ـ ــدي ـ ــد لــيلـ ـ ــة األربع ـ ــاء
امل ــاضـي  6/14اخلـط ــة األمـنـي ــة
لـبغــداد (مع ـاً إلــى األمــام) الـتي
أعلــنه ـ ــا رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء ن ـ ــوري
املــالكي يف إطــار خطــة متكـاملـة
لعــودة األمـن واستـتبــابه وكـســر
شوكة اإلرهاب.
وق ـ ـ ــد أعـل ـنــت وزارت ـ ـ ــا ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع
والـداخليـة بـأن اخلطــة األمنيـة
سـتخــتلف عـن س ــابق ــاته ــا ك ــون
أبـرز سمـاتهـا الطـابع الهجـومي
وت ــدار مـن قـبل غ ــرف ــة عـملـي ــات
مـشتـركـة بـرئـاسـة القـائـد العـام
للقـوات املـسلحــة رئيـس الـوزراء
ن ـ ــوري امل ـ ــالـكــي وتعـتـم ـ ــد عل ـ ــى
معلـومـات اسـتخبــاراتيــة دقيقـة
تـكـ ـ ــون األولـ ـ ــويـ ـ ــة يف امل ـن ـ ـ ــاطق
الساخنة.
وخالل األيام الـسبعة من تنفيذ
اخلـط ــة انتـشــرت العـش ــرات من
الـدوريـات املـشتـركـة من اجلـيش
وال ـشــرطــة الــوطـنـيــة والـنجــدة
وامل ـ ـ ـ ــرور واألجـه ـ ـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة
األخ ـ ــرى ،ك ـم ـ ــا مت مـ ـضـ ـ ــاعف ـ ــة
نقـاط الــسيـطـرة والـتفـتيـش يف
شـ ـ ـ ــوارع بـغـ ـ ـ ــداد ،ومت تـ ـن ـ ـظـ ـي ــم
الـع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد م ــن الـفـع ـ ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ـ ــات
الهج ــوميــة ضــد اإلرهــابـيني يف
م ـن ـ ــاطـق مخ ـتـلف ـ ــة مــن بغ ـ ــداد

أسف ـ ــرت العــملـيـ ــات عــن إلقـ ــاء
الـقبـض علــى العـشــرات منـهم..
ك ـم ـ ــا مت إبـ ـطـ ـ ــال الع ـ ــدي ـ ــد مــن
العـب ــوات الـن ــاسف ــة وال ـسـي ــارات
املـفـخـخـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ـ ـ ـسـ ـتـهـ ـ ـ ــدف
املدنيني األبرياء.
وبـ ــرغـم هـ ــذا االنـتـ ـشـ ــار األمـنـي
املكثف فقد شهـدت بغداد بشكل
خ ـ ــاص مـ ـ ــوجه مــن العــمل ـي ـ ــات
اإلرهــابيــة خــاصــة يــوم اجلـمعــة
 6/16أي بعـ ــد يـ ــومـني مـن بـ ــدء
العـمل بــاخلـطــة األمـنيــة حـيث
اسـته ــدف اإلره ــابـيـ ــون وللـم ــرة
الثـانيـة املـصلني يف جـامع بـراثـا
ال ــذي أدى إل ــى اسـت ــشه ــاد ()11
شـهيــداً وجــرح ( )25م ــواطن ـاً يف
وقت ك ــان هنــالك حـظــر جتــوال
للمـركبـات يف هـذا اليـوم اسـتمـر
أربع ســاعــات خالل الـنهــار بــدءاً
من الساعـة احلادية عشرة حتى
الـثــالـث ــة ويف نفــس الـي ــوم ألقـت
قـوات وزارة الـداخليـة ومبختلف
تــشكـيالته ــا القـبـض علــى ()13
إره ـ ـ ــاب ـيـ ـ ـ ـاً يف م ـن ـ ـ ــاطق ال ـ ـ ــدورة
واالسكـنــدريــة وديــالــى وأبـطلـت
مـفعـ ــول عـبـ ــوتـني نـ ــاسفـتـني يف
بغـ ــداد اجلـ ــديـ ــدة والـيـ ــوسفـيـ ــة
وتـفجيــر عبــوة يف حي اجلـامعـة
–ك ـمـ ـ ــا أج ــمل ب ـي ـ ـ ــان الق ـيـ ـ ــادة
العـامـة للقـوات املـشتـركـة نتـائج
العـملـي ــات الع ــسك ــريـ ــة للق ــوات

املـ ـسـلح ـ ــة يف بغـ ــداد وعـ ــدد مـن
احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات ل ـي ـ ــوم اخل ـم ـيـ ــس
املـ ـ ــاض ــي خالل ع ــمل ـي ـ ـ ــة (مع ـ ـ ـاً
لألمـ ـ ــام) م ـ ـش ـيـ ـ ــراً إلـ ـ ــى إلقـ ـ ــاء
القـب ــض علـ ــى ( )9إرهـ ــابـيـني و

( )59من املــشتـبه بهـم يف بغــداد
واملـ ـ ـ ـ ــوصـل والـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ــادي وقـ ـتـل
إرهـ ــابـيـ ــان أحـ ــدهـمـ ــا يف قـ ــاطع
الـف ـ ـ ـ ــرات األوس ـ ــط واآلخ ـ ـ ـ ــر يف
صالح الدين.

طـــالبــوا بـتعـــاون جمـيع الـــوزارات واملنــظمــات اإلنـســـانيــة

املعوقون رشحية اجتامعية بحاجة إىل رعاية خاصة

بغداد  /حنان التميمي

يحـت ــاج املع ــوق إل ــى رع ــاي ــة خ ــاص ــة
ورفـع عنه كــاهل العـوق الـذي أصـابه
نتـيجــة احلــروب والكــوارث الـتي أدت
إل ــى فق ــدان ج ــزء ع ــزي ــز مـن ب ــدنه.
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـتـ ــطلــب االه ـتــمـ ـ ــام
والعناية به.
وهـن ــاك جه ــات رسـمـي ــة ومـنـظـم ــات
إنـســانيــة تعـمل علــى احتـضـان هـذه
ال ـش ــريح ــة املــظل ــوم ــة وإدخ ــاله ــا يف
املشـاركـة احليـاتيـة يف عـمليـة تـنميـة
اجتماعية واقتصادية.
وقـ ــد عــملــت وزارة العــمل والـ ـشـ ــؤون
االجتـماعـية علـى احتـضان املعـوقني
م ـ ــن خـالل فـ ـ ـتـح ورش مـحـ ـ ـم ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
وجـمعـي ــات تع ــاونـي ــة إنـت ــاجـي ــة لهـم
وإدخـالهم يف دورات تـأهـيليـة خـاصـة
لـكــي ي ـ ـس ـ ــاه ـم ـ ــوا ب ـ ـشـكـل فع ـ ــال يف
املشاركة يف بناء وطنهم.
مــديــر ق ـسـم الــورش واجلـمعـيــات يف
دائـرة الـرعـايـة االجـتمــاعيـة مـرشـد
سل ــوم ق ــال :تع ــرضـت بعـض ال ــورش
واجلــمعـيـ ــات إلـ ــى الـ ــسلـب والــنهـب
أثـن ــاء احل ــرب ،مم ــا ت ـسـبـب يف سـي ــر
عملنا يف هذه الوحدات.
وأضـاف :وبــرغم الـذي حـصل متـكنـا
مب ـش ــاركـ ــة املع ــوقـني ب ــإع ــادة إعـم ــار
بعـض األقسـام اإلنتـاجيـة من خالل
نصب مكـائن جديدة واسـتيعاب أكبر
عدد ممكن من املعوقني.
وت ـ ــط ـ ـ ـ ــرق سـل ـ ـ ـ ــوم إل ـ ـ ـ ــى االنـف ــت ـ ـ ـ ــاح
االقتصادي اجلديد الذي ولد كساداً
اقـت ـصـ ــادي ـ ـاً نـتــيجـ ــة املـنـ ــافـ ـسـ ــة يف

اقـتصاديـات السـوق التي انـتجت قلة
اإلقبال على شراء منتوجاتنا.
وأش ــار إل ــى إن إنـت ــاج ق ـسـم الـتج ــارة
الذي يعمل فيه املعـوقون ينتج غرف
نـوم متطـورة من أنـواع خشب الـصاج
درج ــة أول ــى ون ـسـتـطـيع أن نـن ــافــس
فيها الـشركـات العامليـة ،لكن املـشكلة
أن املـستـورد أرخـص من اسعـارنـا مع
العلـم أنهــا رديـئــة ج ــداً ،لكـن إقـبــال
النـاس عـليهـا يـشهــد إقبـاالً ،نـتيجـة
رخصها.
وأوضح أن هـناك تـعاونـاً جيـداً بينـنا
وبـني وزارة الـتـ ــربـيـ ــة وأن الـعقـ ــد مع
وزارة التـربية يـساهـم بتشغـيل أعداد
كـبيــرة من املعـوقـني إلنتـاج الـرحالت
املــدرسـي ــة وتق ــدر بـ( )150ألف رحلــة
علـمـ ـاً وإنـن ــا نق ــدم له ــا إنـت ــاج جـي ــد
ومقبول يف السوق احمللية.
وق ـ ــال :إن اجلــمع ـي ـ ــات الــتع ـ ــاون ـي ـ ــة
اإلنــتـ ـ ــاجــيـ ـ ــة ذات اس ـتـقالل مـ ـ ــالــي
ي ـتــكلـف بج ـم ــيع امل ــصـ ـ ــاريف ولـكــن
ضمن قانون الرعاية االجتماعية.
وميـكن أخـذ مـنحــة من وزارة املــاليـة
واجلمعـيات من خالل األوضـاع التي
مــرت بهــا وذلك لغـرض مـسـاعــدتهـا
على التمويل الذاتي.
وذكــر أن جـمـيع الــوزارات تـتعــاون يف
دعـم ه ــذه اجلـمعـي ــات وس ــوف نق ــوم
بـ ـ ــإرس ـ ـ ــال الع ـ ـ ــاملــني إلـ ـ ــى اخلـ ـ ــارج
لـ ـتـ ــطـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــره ــم ألنـه ــم مـهـ ـن ــيـ ـ ـ ــون
مـتـمـ ــرسـ ــون ،وتقـ ــوم بـ ــإدخـ ــالهـم يف
دورات خـاصـة وتـوجـد لـدينـا العـديـد
مـن ال ــورش احملـمـي ــة يف تـل محـم ــد

ويـبلغ عــدد املـنـت ـسـبـني  69مـنـت ـسـب ـاً
وورشه الـ ــربــيع  /الـك ـ ــريعـ ــات ويـبـلغ
عــدد املـنـت ـسـبـني  49مـنـت ـسـبـ ـاً وورشه
احملميـة يف الكرخ  42مـنتسـباً وورشه
لـعب األطفـال  /املــسبح  13مـنتـسبـاً
وجـمعـي ــة الـصـم والـبكــم للخـي ــاط ــة
املـسبح وعـدد املـنتـسـبني  60مـنتـسبـاً
وجـمعـي ــة الـصـم والـبكـم للـتج ــارة /
بغداد اجلـديدة  25منتـسباً وجـمعية
العــوق الـفيــزيــاوي  /الــداودي وعــدد
مـنتــسبـيهــا  47مـنتــسبـ ـاً واجلمـعيــة
التعــاونيــة اإلنتــاجيـة لـلمعــوقني يف
نينـوى وعـدد منتـسبيهـا  43منتـسبـاً
وك ـ ــذلـك اجلــمع ـي ـ ــة الــتع ـ ــاون ـي ـ ــة يف
ك ـ ــرك ـ ــوك  4م ـن ـتـ ـس ـبــني واجلــمع ـي ـ ــة
الـتعاونـية يف األنـبار عـدد منـتسبـيها
 10واجلـمعيــة التعـاونيـة يف الـبصـرة
 68مـنتـسبـاً فـيمـا ذكـر عـامـر خـزعل
مــديــر جـمعـيــة امل ـسـبـح أن إمكــانـيــة
اجلـمعـيــة ق ــادرة علــى إنـت ــاج يخـص
اإلدارة وقـد قمـنا مبخـاطبـة الوزارات
بـأي شيء يساهم بتوفير مستلزمات
لوازم اخلياطة.
وقـ ــال إن الـ ـشـيء ال ـ ــذي يعــيقـنـ ــا يف
العــمل الـب ـضـ ــاعـ ــة املـ ـسـتـ ــوردة الـتـي
تعيق عملنا وإن أكثـر املعامل توقفت
عن العمل.
ونـط ــالــب مجلــس ال ــوزراء ب ــرع ــاي ــة
املعــوقني ودعم اجلـمعيـات من خالل
ت ــوجـيه جـمـيع ال ــوزارات أن تـتع ــامل
مع ه ـ ــذه اجل ــمع ـي ـ ــات ال ــتع ـ ــاون ـي ـ ــة
التــابعــة لــوزارة العـمل بــشكل جــدي
وفعال.

مـن ج ــانـبـه أعلـن ن ــائـب رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء لـل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون األمـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة
واخل ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدك ـت ـ ـ ــور سـالم
الــزوبـعي بــأن خـطــة أمـن بغــداد
يف ت ـطـ ــور مـ ـسـتـمـ ــر وأنه سـيـتـم

زيـ ــادة أع ـ ــداد القـ ــوات األمـنـيـ ــة
والعـ ـسـك ـ ــري ـ ــة مـ ـشـي ـ ــراً إل ـ ــى أن
اخلـروقـات األمـنيــة لن تـؤثـر يف
ال ـسـي ــر لـتـطـبـيق اخلـط ــة الـتـي
سيـشهـد املـواطـن ثمـارهـا خالل

األيام املقبلة.
وعل ــى خلفـي ــة تـطـبـيق اخلـط ــة
األم ـن ـي ـ ـ ــة ل ـبـغ ـ ـ ــداد وان ـتـ ـ ـش ـ ـ ــار
الــسيـط ــرات التـي خلقـت بعـض
حــاالت التـذمـر لـدى املـواطـنني
أوضح وزي ـ ــر الـ ـ ــداخل ـي ـ ــة ج ـ ــواد
البــوالنـي :إن لكل خـطــة أمـنيــة
إيجــابيـات وسلـبيــات واحلكـومـة
تتـابع كل تفــاصيل هــذه اخلطـة
وس ـتـقـف ع ـن ـ ـ ــد كـل املـع ـ ـ ــوق ـ ـ ــات
وامل ـش ــاكل الـتـي ق ــد تــظه ــر هـن ــا
وهـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك.وأوض ــح م ــالزم يف
الـشـرطـة الـوطـنيـة بــأن اخلطـة
األمـنـيـ ــة اثـبـتـت جن ـ ــاحهـ ــا مـن
خالل قـي ـ ــام األجهـ ــزة األمـنـيـ ــة
بواجـباتها والعثور على عدد من
الـسيــارات املفخخـة وشل حـركـة
اإلره ـ ـ ـ ــابـ ـي ــني داخـل مـ ـن ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــذ
الع ـ ــاص ـمـ ـ ــة بغ ـ ــداد خ ـ ــاص ـ ــة يف
املناطق الساخنة منها.
(امل ـ ـ ـ ـ ــدى) ال ـ ـتـقـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــدداً مـ ــن
املواطنني الـذين أبدوا ارتياحهم
مـن ت ـطـبــيق اخل ـطـ ــة األمـنـيـ ــة
لـكنهـم يتـمنـون إعـادة الـنظـر يف
بعــض تف ــاصــيله ــا حـيـث أع ــرب
املـ ـ ــواط ــن مح ـم ـ ـ ــود اخلفـ ـ ــاجــي
ســائق تــاكـسـي عـن خـشـيـته مـن
اسـتـمـ ــرار هـ ــذه اخل ـط ـ ــة ألنهـ ــا
تـسـبب إربــاك ـاً يف حــركــة الــسيــر
وبــالتــالي إعـاقـة عـملنـا كـسـواق
داعياً احلكـومة إلى إعادة النظر

يف مجــريــات اخلـطـط األمـنـيــة
املطبقة.
عـ ـ ـ ــدد م ــن طـالب وطـ ـ ـ ــالـ ـبـ ـ ـ ــات
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدون
امـتحــانــاتـهم الـنه ــائيــة أعــربــوا
عـن ثقتهم بـاإلجراءات املـتخذة
خــاصــة وأنهــا تـشعــرهم بـبعـض
الـطمأنينـة التي فقدوهـا وقالوا
برغم حـدوث بعض االختنـاقات
املروريـة يف حركـة السيـر إال إننا
راض ــون حـيـث إن انـت ـش ــار ق ــوات
اجليـش والـشــرطــة وتــواج ــدهم
دلـ ـيـل عـلـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــزم الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة
باستتباب األمن.
أمــا املــواطـن فالح محـم ــد علـي
فـيقول :علـينا أن نـتحمل بعض
اإلجـ ــراءات ألن املهـم إعـ ــادة مـ ــا
فـق ـ ـ ــدن ـ ـ ــاه وأمت ـن ـ ـ ــى أن ت ـ ـ ــرافـق
اإلج ـ ــراءات األم ـن ـي ـ ــة إج ـ ــراءات
أخـ ــرى تع ــزز ح ــال ــة االسـتق ــرار
مثل سعي احلكـومة لوضع حداً
ملع ـ ــان ـ ــاة امل ـ ــواط ـنــني يف مج ـ ــال
اخلـدمـات والـوضع االقـتصـادي
وإجراء مصـاحلة وطنيـة شاملة
وحقــيقـيـ ــة وأضـ ــاف :إن رئـي ــس
الوزراء أعـلن أن اخلطـة ستـكون
ش ـ ـ ــاملـ ـ ــة ول ــن تق ـتـ ـص ـ ـ ــر علـ ـ ــى
اإلج ـ ــراءات العـ ـسـكـ ــري ـ ــة فقــط
وهــذا مــا نــرجــو أن يحـصل وأن
قــضيــة إطالق ســراح أع ــداد من
املعتقلـني خطـوة إيجـابيـة بهـذا
االجتاه.

الدميقراطيون طالبوا بخفضها

سناتور مجهوري :عدد القوات األمريكية يف العراق قليل جد ًا
لندن  /رويترز

ح ــذر ال ـسـن ــات ــور اجلـمه ــوري ج ــون
مـكني البيـت االبيض يـوم أمس من
الـتف ــاؤل املفــرط بــش ــأن مقـتل أبــو
مــصعـب الـ ــزرقـ ــاوي زعـيـم تـن ـظـيـم
الق ــاعـ ــدة يف الع ــراق وت ــأثـيـ ــر ذلك
علـى تغـييـر دفـة االمـور معـربــا عن
اعتقاده بأن هناك حاجة إلى مزيد
من القوات االمريكية.
وقال مكـني يف مقابـلة مع صحـيفة
ف ــايـن ــانــش ــال ت ــامي ــز الـب ــريـط ــانـي ــة
"اعــتق ـ ــد ان بعــض ـ ــا مــن شع ـ ــورهـم
ب ــالـتفـ ــاؤل ميكـن تـفهـمـه ..لكـنـنـي
آمل أال يـتحــول ذلك إل ــى حمــاســة
غي ــر منـطـقيــة الن املــوقف ال يــزال
طـ ـ ــويال جـ ـ ــدا وصعــب ـ ــا وعـ ـص ـيــب ـ ــا
للغاية".
وبـ ـ ــدال م ــن سحــب اجلــنـ ـ ــود يـ ـ ــرى
الـسنـاتـور االمـريكـي اجلمهـوري ان
عـ ـ ــدد قـ ـ ــوات الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
بالعراق قليل للغاية.
وق ــال "عـن ــدم ــا أسـمع عـن عـملـي ــة
كـبـ ــرى يف بغ ــداد أو غـي ــره ــا والـتـي
يكون الـدعم الوحـيد املطلـوب فيها
(لـلعـ ــراقـيـني) هـ ــو الـ ــدعـم اجلـ ــوي
االمـريكي ..وأنـها نـاجحـة ..عنـدئذ
سوف أعتقد أننا حققنا تقدما".
ومـضــى يقــول "عـنــدم ــا أمتكـن مـن
الهـب ــوط مبـط ــار بغ ــداد واســتقالل
ســيـ ـ ــارة والــتـ ـ ــوجه إلـ ـ ــى املــنـ ــطقـ ـ ــة
اخلـض ــراء ..س ــوف أعـتق ــد حـيـنه ــا
أننا حققنا تقدما".

وصـ ـ ـ ـ ــرح مــكـ ــني بـ ـ ـ ـ ــان االخ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــاء
االمـ ــريكـيـ ــة يف الع ــراق ق ــد جـعلـت
ايران أكثر جرأة.
ويف ســيـ ـ ــاق آخـ ـ ــر قـ ـ ــدم االع ــضـ ـ ــاء
الــدميقــراطيــون مبجلـس الــشيــوخ
االم ـ ـ ــريـك ــي خـ ــط ــت ــني لـ ـتـقـل ــيـ ــص
امل ــشـ ــاركـ ــة االمـ ــريـكـي ـ ــة يف العـ ــراق
بــشكل تــدريـجي احــداهمــا لـسـحب
القوات الـقتاليـة االمريكيـة بحلول
ي ــولـي ــو مت ــوز ع ــام  2007والـث ــانـي ــة
للبدء هـذا العام يف االنـسحاب دون
حتديد مهلة نهائية المتامه.
ومع اقـتــراب انـتخــابــات الـتجــديــد
النـصـفي بــالكــوجنــرس يف تـش ــرين
الــث ـ ـ ــانــي ان ـتـق ـ ـ ــد اجل ـمـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــون
اخلـ ـط ـتــني الل ـتــني ط ـ ــرحــت ـ ــا ي ـ ــوم
االثـنـني واعـتـبــروهـم ــا انهــزامـيـتـني
ودليال على تخبط الدميقراطيني.
وم ــن املق ـ ــرر أن يــن ـ ــاقـ ــش مـجلـ ــس
ال ـ ـشــي ـ ــوخ االم ـ ــريـكــي الــتعـ ـ ــديالت
املـقتـرحــة علـى مـشـروعـات قــوانني
السياسات الدفاعية السنوية.
وقـال الـسنـاتـور الـدميقـراطي كـارل
لـيفني وهــو أكبــر عضــو من احلـزب
املعــارض يف جلنـة القـوات املـسلحـة
"بعـ ـ ـ ــد ثالث ســن ـ ـ ــوات ونـ ــصف مــن
الصراع ..يـنبغي أن نبلغ الـعراقيني
بـأن الغطــاء االمني االمـريـكي غيـر
دائم".
وأج ــرى مجلـســا الـنــواب والـشـيــوخ
هـذا الشهـر منـاقشـات حول الـعراق
عـ ـ ــادة مـ ـ ــا كـ ـ ــانــت تــن ــط ـ ـ ــوي علـ ـ ــى

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراشـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة .وسـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــون إلـ ـ ـ ــى تـ ــصـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر
الــدميقــراطيـني علــى أنهـم ضعــاف
يف احلــرب علــى االرهــاب فـيمــا دان
الـدميقــراطيــون سيـاسـات الــرئيـس
االمــريـكي جــورج بــوش الـتي قــالــوا
انهـ ــا تـ ـسـبـبـت يف احـ ــداث فـ ــوضـ ــى
بـالعراق وانصـرفت عن احلـرب ضد
تـن ـظـيــم الق ــاع ــدة وجـففـت امل ــوارد
االمريكية.
وط ـ ــرح ل ــيفــني ق ـ ــرارا غــيـ ـ ــر مل ـ ــزم
يطـالب بوش بالـبدء يف سحب عدد
غيـر محــدد من القـوات االمــريكيـة
هـذا العـام وقـدم خطـة للكـوجنـرس
الستمرار االنسحاب.
وحـصل حتــرك لـيفـني علــى ت ــأييــد
معـظـم االعـض ــاء ال ــدميق ــراطـيـني
مبجلـس الشـيوخ الـذين تخلـوا عن
املـط ــالـب ــة بـتح ــدي ــد ج ــدول زمـنـي
لالن ــسح ــاب خ ـشـي ــة ان ــدالع ح ــرب
أهلية شاملة يف العراق.
وطرح عـضوا مجلـس الشيـوخ جون
كيــري وراسيـل فيـنجــولــد وكـالهمــا
يـ ــضع نـ ـصــب ع ـيــن ــيه ان ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات
الــرئــاســة تعــديال يـط ــالب بـسـحب
القوات الـقتاليـة االمريكيـة بحلول
ي ـ ــولــي ـ ــو متـ ـ ــوز  2007.وأدخل ه ـ ــذا
الـتع ــديل عل ــى تع ــديل آخــر ق ــدمه
كـيــري كــان يــدعــو إلــى االنــسحــاب
بـحلـ ــول نه ــاي ــة ع ــام  2006ورفــضه
مجلــس ال ـشـيــوخ االسـبــوع املــاضـي
عنـدمـا فــرض اجلمهـوريـون اجـراء

تصويت عليه.
وقــال كيـري وفـينجـولــد يف بيـان ان
حتـ ــديـ ــد مـهلـ ــة "مبـنـح العـ ــراقـيـني
أفـضل فرصـة لالستقـرار وحلكـومة
ذاتيــة" كمـا "يــسمـح لنـا بــالبـدء يف
اع ــادة الـت ــركـي ــز عل ــى الـته ــدي ــدات
احلقيقية التي تواجه بلدنا".
وتعرض اخلطتـان اللتان طـرحهما
الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــون امـكـ ــانـيـ ــة بقـ ــاء
االفـ ــراد الع ــسك ــريـني االمـ ــريكـيـني
ال ــذيـن يق ــوم ــون بـت ــدريـب الق ــوات
الع ــراقـي ــة بج ــانـب االف ــراد ال ــذيـن
يقومـون بعمليـات ملكافحـة االرهاب
وغيرهم من القوات اخلاصة.
وانـتقــد الــسنــاتــور اجلـمهــوري بـيل
فيــرسـت زعيـم االغلـبيــة بــاجمللـس
قـرار لـيفني واعـتبـره ميـثل سيـاسـة
"هـروب" الـتي "تهـدد أمـننـا القـومي
وتعـرض االمــريكـيني خملـاطــر غيـر
مقبولة".
وقــال ال ـسـنــاتــور اجلـمهــوري جــون
وارن ــر ال ــذي ي ــرأس جلـنـ ــة الق ــوات
املـسلحة انه ال يؤيـد التعديل الذي
طـرحه ليفـني "يف صورتـه احلالـية"
وأنه يدرس بديال.
وصــرح الــسنــاتــور جــاك ريــد الــذي
أع ــد الق ــرار مع لـيفـني ب ــان الـبـيـت
االب ــيـ ــض اسـ ـتـغـل ه ـ ـ ــذا الـ ـنـق ـ ـ ــاش
ملهــاجمــة الــدميقــراطـيني .وأضــاف
"رمب ــا يكــون هــذا وسـيلــة لـتق ـسـيـم
البـالد غيـر أنـه ليــس استــراتيـجيـة
للنجاح يف العراق.

الـيابان تعلن سـحب قواهتا من العـراق واسرتاليا تعيـد نرش جنودهـا لتأمني محايـة لالنسحاب
طوكيو CNN /
أعلــن رئــي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء الــي ـ ـ ــاب ـ ـ ــانــي
جـونـشيــرو كيــوزومي أمــس الثالثـاء
سـح ــب ق ـ ـ ـ ــوات بـالده م ــن الـع ـ ـ ـ ــراق،
وجن ــاح مه ــامهــا اإلن ـســانـيــة هـنــاك
مـنهيـاً بــذلك أكبــر انتـشـار عـسكـري
ي ـ ــاب ـ ــانــي يف اخل ـ ــارج مــن ـ ــذ احل ـ ــرب
العاملية الثانية.
وقــال كيـوزومـي خالل كلمــة ملتفـزة
إن القـوات التي نُـشرت يف الـعراق يف
مـ ـ ـطـلـع عـ ـ ـ ـ ــام  2004سـ ـ ـ ـ ــاهـ ــمـ ــت يف
مـشاريع إعـادة بناء البـنية التـحتية،
ونـ ــوه ق ـ ــائالً " قـ ــررن ـ ــا سحـب قـ ــوات
ال ـ ــدف ـ ــاع عـن الــنف ــس الـب ـ ــري ـ ــة مـن
الـسمـاوة ..حقـقت املهمـة اإلنسـانيـة
مهامها".
وتعه ــد رئيــس احلكــوم ــة اليــاب ــانيــة
مبواصلة دعم العراق.
وأعـلنـت احلكــوم ــة اليــاب ــانيــة أمـس
أنها سـتبقي علـى عمليـاتها اجلـوية
يف العـراق لتـتضـمن نقل اإلمـدادات
ال ـطـبـيـ ــة ومـ ــوظفـي األمم املــتحـ ــدة
بـنـ ــاءً علـ ــى طلـب مـن األمــني الع ــام
للمنظمة األممية كويف عنان.
وج ــاءت خـط ــوة ط ــوكـي ــو م ــدف ــوع ــة
بقــرار بــريـطــانـيــا وأسـتــرالـيــا أمــس
األول بــتـ ــسل ـيــم امله ـ ــام األم ـنــي ـ ــة يف
جـنــوبـي محــافـظــة "املـثـنــى" ،حـيـث
ترابط القوات اليابانية ،إلى القوات
العراقية.
وكـ ــان م ــسـ ــؤول يـ ــابـ ــانـي ،آثـ ــر عـ ــدم
الكـشف عن هــويته ،قـد كـشف قـبيل
اإلعـالن أن ك ــي ـ ـ ــوزوم ــي ق ـ ـ ــال خـالل
اج ـتــمـ ـ ــاع احلـ ـ ــزب ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراطــي
اللـيـبـ ــرالـي احلـ ــاكــم "أنهـيـنـ ــا هـ ــذا

الفصل".
وتنشـر اليابـان قرابـة  600جندي يف
مديـنة "الـسمـاوة"،وبالـرغم من أنـها
قـوات غيـر قتـاليـة وتسـاهم يف املهـام
اإلنــس ــانـي ــة وإع ــادة األعـم ــار ،إال أن
نـ ــش ـ ــره ـ ــا وال ـ ــذي ع ـ ــارضه الـ ــشعــب
الــيـ ـ ــابـ ـ ــان ــي بقـ ـ ــوة ،خـ ـ ــرق قـ ـ ــواعـ ـ ــد
الـسيـاسـة العـسكـريـة التي تـنتهجهـا
حكومة طوكيو.
وأشـ ــارت عـنـ ــاويـن جـمــيع ال ـصـحف
الـيابانيـة الكبرى أمس الـثالثاء إلى
ق ــرار كـي ــوزومــي سحــب الق ــوات مـن
العـ ـ ــراق عقــب مـ ــشـ ـ ــاورات مع ق ـ ــادة
األحـزب املعـارضـة واحلـاكمـة لكـسب
موافقتهم علـى اخلطوة التي ميلك
مجلــس األمـن ال ــوطـنــي احلك ــومـي
حق املوافقة النهائية عليها.
ومــن املقـ ــرر أن يـعلـن قـ ــائـ ــد وكـ ــالـ ــة
الـدفاع الـيابـانيـة فوكـوشيـرو نوكـاغا
يف وقــت الحق عــملـيـ ــة االنـ ــسحـ ــاب
التـي تبــدأ أواخــر متــوز القــادم ،وفق
مـ ــا نـقلـت األسـ ــوشـتـيـ ــد بـ ــرس عـن
صحيفة "يوميوري" اليابانية.
وكـان رئيـس احلكـومـة اليـابـانيـة قـد
حتدث ،يف كلمة ملتفزة أمس األول،
عن انـسحـاب هـادئ وبـالـتنـسـيق مع
الــسلـط ــات الع ــراقـي ــة ،م ـشـي ــراً إل ــى
رغــب ـ ـ ــة بالده يف اس ـتــم ـ ـ ــرار تقـ ـ ــدمي
الدعم إلى العراق عقب االنسحاب.
وأظـهـ ـ ـ ــرت اس ــتـ ـ ـطـالعـ ـ ـ ــات لـلـ ـ ـ ــرأي
مع ــارض ــة نــصف الــش ــارع الـي ــاب ــانـي
لــنـ ــشـ ـ ــر ق ـ ـ ــوات يف العـ ـ ــراق ب ـ ـس ـبــب
اخملــاوف علــى سالمـة وأمـن اجلنـود
ومن إمكـانيـة أن جتعل اخلطـوة من
بالدهم هدفاً لإلرهاب".

وقــال النـاقــدون إن اخلطــوة انتهـاك
ل ـ ـ ــدســت ـ ـ ــور ال ـبـالد ال ـ ـ ــذي يـحـ ــظ ـ ـ ــر
استخـدام القوات الـيابـانيـة لتسـوية
نزاعات دولية.
ورغــم عـ ـ ــدم سقـ ـ ــوط ضح ـ ــاي ـ ــا بــني
صفـوف القوات اليابـانية يف العراق،
إال أن العنـاصـر املـسلحــة استهـدفت
مــواطنـيهم للـمطــالبـة بـانـسحــابهم
من هناك.
وقــتل ي ـ ــاب ـ ــانـي ـ ــان مــن أصل ســبع ـ ــة
اخـتطفوا منذ نـشر قوات بالدهم يف
العراق.
مـن جهــة أخــرى قــال وزيــر الــدفــاع
االستــرالي بــرينــدان نيلـسـون أمـس
الثالثــاء ان بالده سـتعيـد نـشـر 460
جنديـا استراليا يشـاركون يف حماية
اجلنـود اليابـانيني يف جنـوب العراق
ملسـاعـدة اجليـش العـراقي يف تـأمني
حدود البالد مع سوريا.
وق ــال رئـيــس ال ــوزراء ن ــوري املـ ــالكـي
أمـ ــس األول ان القـ ـ ــوات الع ـ ــراقــي ـ ــة
س ـتــت ـ ــولـ ـ ــى مهـ ـ ــام حف ــظ االمــن يف
محافـظة املثـنى اجلنـوبية يف يـوليو
متوز.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـيـل ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــون ان اجلـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــود
االستـرالـيني سيعـاد نشـرهم عنـدمـا
ينسحب اجلنود اليابانيون.
واضـ ـ ــاف قـ ـ ــائـال للـ ـصـحف ـيــني "دور
جنــودنــا يف املـثنــى سـيتـغي ــر ...اننــا
نـتف ــاوض مع الــسلـط ــات العــراقـيــة
ومع شـركائنـا يف االئتالف خصـوصا
البريطانيني".
"هنـاك احتمـال الن يتـزايـد اخلطـر
على جـنودنـا .اننـا ال نهون مـن شأن
اخملاطر".

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـيـل ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــون ان اجلـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــود
االستراليني سينتقلون من السماوة
حـيث يـسـاعــدون يف حمـايـة حــوالي
 550جنـديا يـابانـيا غـير مـقاتـل إلى
طل ــيل يف امل ـثــن ـ ـ ــى .ويقـ ـ ــود جــنـ ـ ــود
بريطانيون قوة متعددة اجلنسية يف
املثنى.
واسـت ــرالـي ــا ك ــانـت بـني اوائل ال ــدول
التي ارسلـت قوات إلـى حرب الـعراق
ومــا زال لهــا ح ــوالي  1300عــسكــري
يف العراق ومنطقة اخلليج.
وقال رئيـس الوزراء االستـرالي جون
هـ ـ ــاوارد ان اجلــنـ ـ ــود االســتـ ـ ــرال ـيــني
ســي ـ ـ ــواصلـ ـ ــون "حــمـ ـ ــايـ ـ ــة اجلــنـ ـ ــود
اليـابـانيـني حتـى يــرحل اليـابـانيـون
وأتوقع أن يحدث ذلك قريبا جدا.
ويف واشـ ــنـ ـ ــطـ ــن ،تـعـه ـ ـ ـ ـ ــدت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة
اخل ــارجي ــة الب ــولنــديــة آنــا فــوتـيغــا
ب ــاحلف ــاظ عل ــى عالقــات قــوي ــة مع
الـواليـات املتحـدة ،وبتعـزيـز الـوحـدة
الـبــولـنــديــة املـنـتــش ــرة يف العــراق يف
إط ـ ـ ــار ق ـ ـ ــوات الـ ـتـح ـ ـ ــالـف بـق ــي ـ ـ ــادة
الواليات املتحدة.
وقــالت فـوتـيغـا يف تـصــريح صحـايف
مقـت ـضــب بع ـ ــد لق ـ ــائه ـ ــا مع وزيـ ــرة
اخلــارجـيــة األم ــريكـيــة كــونــدولـيــزا
رايس إن واشنطن بقيـت دائما حتى
يف أس ـ ـ ـ ـ ـ ــوأ األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــديـق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للبولنديني وبولندا.
مـن جهتهـا ،وصفت رايـس العالقـات
بني الواليـات املتحدة وبـولندا بـأنها
ممتازة ،مـشيرة إلـى أنها نـاقشت مع
ن ـظـيـ ــرته ــا الـب ــولـن ــدي ــة الـ ــوضع يف
الع ـ ــراق وأفغ ـ ــانـ ـســت ـ ــان وأوك ـ ــرانــي ـ ــا
وروسيا البيضاء.

