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يف احلدث احمللي

مؤمتر شرم الشيخ

مـــــــــــــــــــواقــف وردود افــعـــــــــــــــــــال
كويف انان  :مصاحلة وطنية

مؤمتر رشم الشيخ
خطوة إلى االمام ..أم خطوتان إلى الوراء؟
مـرة اخــرى ،حمل العـراق جــراحه ،وذهب إلـى
شـرم الشيخ ،ليـضعها امـام انظار الـرأي العام
العاملي ،ودول اجلوار على نحو خاص!
جــراح ..ال حتتـاح إلـى ادلـة ووثــائق ،ذلك ألن
كل قطـرة دم ال تزال تنـزف منها ،تـرسم صوراً
مـؤملة ملـآسٍ انسـانيـة ،كفيلـة بأن تهـز الضمـير
العـاملـي بعـنف لكـنهــا خالل املــرحلـة املــاضيـة
عجــزت كمــا يبــدو عن ان تهـز شعـرة يف رؤوس
بعضهم.
يف ش ـ ــرم الـ ـش ـيـخ كل ال ـ ــوج ـ ــوه ب ـ ــاس ـم ـ ــة وكل
الـكلـمــات جـمـيلــة وجـمـيع امل ـشــاعــر فـيــاضــة
والــوع ــود واالقتــراحــات واملــواقف تهـطل مـثل
مطر تشرين ،قوية واعدة.
من يقف حتت امطار الوعود من يأمل خيراً.
لكنه العراق وحـده وعبر جتاربه الكثيرة املرة
ي ــدرك ان م ـس ــاف ــة كـبـي ــرة بـني ال ــوع ــود عل ــى
الورق ،واالفعال احلقيقـية على االرض ،اذ لو
طـبق احلــد االدنــى مـن مجـمل هــذه الــوعــود
التـي تطـرح يف جمـيع املنـاسبـات لكـانت ازمـة
العراق االن من ذكريات املاضي!
نـحــن نـعـلــم ج ـي ـ ـ ــداً ان لـكـل وف ـ ـ ــد اج ـن ـ ـ ــدتـه
اخلــاصــة ولـكل دولــة مـص ــاحلهــا ،ولـكل فـئــة
اهـدافهـا ،ورمبـا تلـتقي هــذه كلهــا او تفتـرق..
لكـننـا ال نخـتلف علـى حـقيقـة ان مـا اصـاب
وي ـصـيــب الع ــراق مـن مـ ــآسٍ وويالت عـن ــدم ــا
تــصل إلــى م ــرحل ــة االنفجــار والـت ـشـظـي لـن
يــبق ــى حـبـي ــس أي ح ــدود ،وان االع ـص ــار لـن
يبقي جهة يف مأمن!
فـمن يفـرح ويغـتبـط اليـوم ملــا يصـيب العـراق
ومن يعـمل علـى اذكـاء هـذا اللهـيب املـأسـاوي
لـن يكــون قـطع ـاً بـنفـس ه ــذه النـشــوة ،وهــذه
املشاعر ،عندما يتصدى اللهيب حددوه!
ان امن وسالم واستقرار املنطقة هو مسؤولية
سالم واســتق ـ ــرار املـن ــطق ـ ــة ه ـ ــو مـ ـس ـ ــؤولـي ـ ــة
مشتركة وذلك يتطلب الفعل اجلمعي املؤمن
واملـس ــؤول ،لكـن اين هــو هــذا الـفعل يف ازمــة
العراق؟!
ان العــراق ليـس بحـاجـة ملـشـاعـر وال لـكلمـات
مواساة وال لعبارات تضامن ..وال لدعم مادي
علــى اهمـيته ...لـكن العـراق بحـاجـة لـوقفـة
ج ـ ــادة مــن ق ــبل اجل ـم ـيـع ..وقف ـ ــة ت ـ ــوفـ ـ ــر له
االجـ ــواء حلل م ــشكـالته الـ ــداخلـي ــة بــنف ــسه
بعيداً عن أي تدخل خارجي!
ان العـراقـيني جـميعـاً ..وهم يعـيشـون ظـروف
االحـتالل يــدرك ــون ان الهــدف ال ـسـتــراتـيجـي
الـذي يـكمـن ان يكـون القـاعـدة الـصلبـة حلل
معـظم االزمـات الـوطنيـة يكمـن يف املصـاحلـة
الوطـنية احلقيقيـة قبل كل شيء ..وان يترك
للعـراقـيني حل مـشـكالتهم بـانفـسهـم ..ورسم
طـريقهم بـأيـديهـم ...واختيـار التجـربــة التي
يـ ــريـ ــدون! فهـم اعـ ــرف بـ ــاحـتـيـ ــاجـ ــاتهـم مـن
غيـرهم واقـدر علـى فهـم بعضهـم من الغـربـاء
والدخالء واالجانب!
حقـاً ..ليـس املهم حتـديـد مـوعـد االنتخـابـات
وحجم املـشـاركــة فيهـا ..اذ مـا قـيمــة ذلك كله
يف غياب االمن والـسالم واالستقرار والـسيادة
الكاملة؟!
لـذلك فان علـى مؤمتر شـرم الشيخ مسـؤولية
تــاريخـيــة ان اراد له املـشــاركــون فـيـه ان يكــون
فعال حـقيقيـاً حـاسمـاً يـفضي إلـى مـا يـتطلع
الـيه الع ــراقي ــون وتلك املـس ــؤوليــة تـتحــدد يف
االلتزام مبتـابعة واشـراف دولي لكل القرارات
والتـوصيـات واالشـارة صـراحـة إلـى العقـوبـات
الـتي ميـكن ان تـتعــرض لهــا أيــة جهــة او ايــة
دولـة وفق بنـود ميثـاق االمم املتحـدة يف حـال
خــرقهـا لـتلك القـرارات والـسعـي للتــدخل يف
ش ــؤون العــراق ال ــداخلـيــة ،او سـم ــاحهــا اليــة
جهة بالتدخل يف الشأن العراقي!
عنـد ذلك فـقط ،ميـكن ان يكـون مـؤمتـر شـرم
الشيخ خطوة إلى االمام..
ام ـ ــا بـخالف ذلـك ف ـ ــان امل ـ ــؤمت ـ ــر ق ـ ــد يـك ـ ــون
خطوتني إلى الوراء وهذا ما ال نتمناه..

دعـ ـ ـ ـ ـ ــا االمـ ــني الـعـ ـ ـ ـ ـ ــام لـالمم
املـتحــدة كــويف انــان يف افـتتــاح
املـ ــؤمتـ ــر ام ــس الــثالثـ ــاء الـ ــى
"املصاحلة الوطنية" يف العراق
وقـال انــان "مع اقتـراب مـوعـد
االنتخـابات ال بـد ان يبـذل كل
جهـ ــد ممكـن مـن اجل ت ــوفـي ــر
حـ ـ ــوافـ ـ ــز خمل ـتـلف الـ ـ ـش ـ ـ ــرائح
العـراقيـة للمـشاركـة يف عملـية
للـمـص ــاحل ــة ال ــوطـنـي ــة تق ــوم
عـلـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــوار واالسـ ـتـعـ ـ ـ ــداد
للتــواصل ومعـاجلـة الـشــواغل
واملظالم املشروعة".
واض ــاف "يـنـبغـي اقـن ــاع ال ــرأي
الع ـ ـ ــام العـ ـ ــراق ــي عل ـ ـ ــى اوسع
نـ ـطـ ـ ــاق ممـكــن بـ ـ ــان يـ ـ ــرى ان
مصـلحته املـشتـركــة تتـمثل يف
وجـود امكانيـة للعمل من اجل
ان تـعـ ــم ال ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــدة
والسالم".
واكــد انــان ان "اسـتعــادة االمـن
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ــي وم ـ ــن حــق

الــسلـطــات الع ــراقيــة وال احــد
ي ـن ـتـ ـظـ ـ ــر م ــنهـ ـ ــا االس ـت ـ ــسالم
لالرهـ ــاب غـي ـ ــر انه قـ ــد يـكـ ــون

حـريـا بهـا ان تفكــر مليـا فـيمـا
يتــرتب علــى اعمـالهــا من اثـار
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم".

بارنييه :االنسحاب
ق ـ ــال وزي ـ ــر اخل ـ ــارجـي ـ ــة الف ـ ــرنـ ـسـي
ميـشــال ب ــارنيـيه قـبل ســاع ــات من
االجـتـمــاع املـغلق ال ــذي عقــده وزراء
اخلــارجـيــة "يف الـبـيــان ال ــذي نعـمل
علـيه الـيــوم هـنــاك اشــارة الــى قــرار
االمم املــتح ـ ــدة امل ـ ــرقـم  1546ال ـ ــذي
يحـ ــدد كـ ــانـ ــون االول  2005مـ ــوعـ ــدا
ل ـطـ ــرح مـ ـسـ ــألـ ــة انـ ــسحـ ــاب او دعـم
القـ ـ ــوات االج ـن ـب ـيـ ـ ــة امل ـن ـت ـ ـشـ ـ ــرة يف
الع ـ ــراق" .واش ـ ــار ب ـ ــارن ـيــيه ال ـ ــى انه
"بـالنـسبـة جلمـيع الفئـات العـراقيـة
ف ــان افق هــذا االنــسحــاب ام ــر مهـم
حتــى وان لم يكـن ايضـا مـؤكـدا النه
افق السيادة الكاملة".
واوضح "ب ــاالض ــاف ــة ال ــى ذلك ،ك ــان
صـ ــوتـنـ ــا مـ ـسـمـ ــوعـ ــا خالل االعـ ــداد
ملؤمتر شرم الشيخ هـذا الننا طالبنا
بـ ــان يـعقـ ــد بعـ ــده اجـتـمـ ــاع جلـمــيع
الق ــوى العــراقـيــة الـتـي يعــود الـيهــا
ام ـ ــر وضـع العــمل ـي ـ ــة ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة
املناسبة".

الصحف العراقية تتعامل بربود مع مؤمتر رشم الشيخ
بغداد /رندة سمير
اهتمت الصحف العراقية بشكل
عــام مبــؤمتــر شــرم الـشـيخ الــذي
يعقد حالياً يف مصر.
بـيـ ــد أن تـنـ ــاول ال ــصحـف لهـ ــذا
املـؤمتـر كـان علـى اوجـه مختلفـة
فــصحـيف ــة (ال ــزم ــان) رك ــزت يف
تـن ـ ــاوله ـ ــا للـم ـ ــؤمت ـ ــر عل ـ ــى رأي
اسالمـيـي االردن فـيه مـن جه ــة،
وعلـ ــى تـنـ ــاول املـ ــؤمتـ ــر للـ ــوضع
االمني من جهة اخرى.
امـ ــا صحــيفـ ــة (الـتـ ــآخــي) فقـ ــد

تنـاولت املؤمتـر يف خبر مخـتصر
عن مـشـروع الـبيــان اخلتــامي له
يف الــصفحــة االولــى ،وتـنــاولـت
مـن ــاق ـش ــة قـضـي ــة االنـتخ ــاب ــات
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة بـ ـ ـشـكـل مفـ ــصل يف
الصفحة الثانية.
يف ح ــني تـ ـن ـ ـ ـ ــاول ــت صـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة
(الصبـاح) يف صفحتهـا السـابعة
موضوع دعم املؤمتر لالنتخابات
بشكل موسع.
ويف الـسيـاق نفـسه ركــزت كل من
صـحيـفتـي (بغــداد) و (االحتــاد)

يف تنـاولهمـا ملـؤمتـر شـرم الـشيخ
عل ــى ض ــرورة ان ــسح ــاب الق ــوات
االجـنبيـة من العـراق وعلـى بـدء
اج ـت ـمـ ـ ــاع وزراء اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة يف
أخبـار قـصيـرة ومـختـصــرة علـى
صفحاتها االولى.
امـا الـصفحـة االولــى لصـحيفـة
(املــؤمت ــر) فقــد تـنــاولـت ضــرورة
م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ج ـم ــيع االح ـ ــزاب يف
االنتخابات بشكل موسع.

ابو الغيط :إهناء الوجود العسكري
أكد وزيـر اخلارجـية
املـص ــري احمــد ابــو
الغيـط لدى افـتتاح
املـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ــر ان قـ ـ ـ ــرار
م ـجــل ـ ـ ـ ـ ـ ــس االم ـ ـ ــن
الــدولي  1546حـول
الع ــراق ه ــو امل ــرجع
االســاسـي لتـســويــة
امل ـس ــأل ــة الع ــراقـي ــة
مبا يـؤدي الى انهاء
الــوجــود العــسكــري
االجنبي.
ودع ـ ــا ابـ ـ ــو الغ ـي ــط
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـيــق
االجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي
نــص علـيه ــا القــرار
 1546م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اجـ ـ ــل
التوصل الـى "عراق
مـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــد ميـ ـ ـ ــارس
كـ ـ ـ ـ ـ ــامـل حـقـ ـ ـ ـ ـ ــوقـه
السياسية".

اهم بنود البيان اخلتامي
اعلـن وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة امل ـصـ ــري
احمـد ابــو الغيـط مـسـاء االثـنني
ان ممــثلـي الـ ــوفـ ــود املـ ـشـ ــاركـ ــة يف
مـؤمتـر شـرم الـشيخ اقـروا مشـروع
الـبي ــان اخلتــامـي من دون ادخــال
اي تعديالت عليه.
ويـت ــألف م ـش ــروع الـبـي ــان مـن 41
بنـدا وقـد مت اعــداده انطالقـا من
مـسودة مصرية مت تعديلها خالل
ع ـ ـ ــدة اجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــات عـق ـ ـ ــدت يف
القاهرة.
 -1يعـي ــد ت ــأكـي ــد سـيـ ــادة الع ــراق
واســتقـالله الـ ـسـيـ ــاســي وسالمـ ــة
اراضــيه ووحـ ــدته الـ ــوطـنـيـ ــة ()..
ويعيد تأكيـد مجددا حق الشعب
العــراقي يف حيـاة مـستقـرة وامنـة
وحـقـه يف حت ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مـ ـ ـس ـتـق ـبـلـه
بحرية بالوسائل الدميوقراطية.
 -2يعـتـب ــر ان اجـتـمـ ــاع الق ــاه ــرة
ال ــذي عق ــد يف  12مت ــوز (م ــؤمت ــر
جـي ـ ــران العـ ــراق) كـ ــان مل ـصـلحـ ــة
الــشعـب الع ــراقـي واالسـتق ــرار يف
املنطقة.
 -3ي ــؤك ــد الـ ــدور القـيـ ــادي لالمم
امل ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــدة يف دعـ ــم الـع ـ ـمـل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـسـي ــاسـي ــة الـتـي تـنــص علــيه ــا
الفقـرتـان الـرابعـة والـسـابعــة من
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار م ـج ـلـ ـ ـ ـ ـ ــس االمـ ـ ــن 1546
(الصادر يف  8حزيران .)2004
يح ـيــي ال ـ ـ ــدور الق ـي ـ ـ ــادي لالمماملــتحـ ــدة كـمـ ـسـتـ ـشـ ــار لـلعــملـيـ ــة
االنتخـابيـة مبـا يف ذلك قـراراتهـا
االخـيـ ــرة بـنـ ـشـ ــر عـ ــدد اكـبـ ــر مـن
مـوظفيهـا للـمسـاعـدة يف االعـداد
لالنتخابات.
 يـ ــدعـ ــو اجملـتــمع الـ ــدولـي الـ ــىتقـدمي املسـاعدة الالزمـة حلمـاية
االمم املتحدة يف العراق.
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الصحف االردنية :مؤمتر رشم الشيخ غري كاف
رأت الـ ـصـحف االردن ـي ـ ـ ــة ان امل ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر
الــدولي حــول العـراق لـن يكـون كــافيـا
لنجاح االنتخابـات املرتقبة يف العراق،
مـؤكـدا ضـرورة بـذل مـزيـد من اجلهـود
لــضمــان اسـتقــرار هــذا الـبل ــد .وكتـبت
صحـيف ــة "الع ــرب الـي ــوم" يف مق ــاله ــا
االفـتت ــاحي" ان الـنج ــاح االمي ــركي يف
شـرم الــشيخ لـن يكـون نهـايــة املطـاف.
فـ ـ ــاالوض ـ ـ ــاع املل ــته ـب ـ ـ ــة يف العـ ـ ــراق ال
تنـطفــىء يف ه ــذا املنـتجع الــسي ــاحي
الـ ـ ـ ــراق ــي عـلـ ـ ـ ــى الـ ـبـحـ ـ ـ ــر االحـ ـمـ ـ ـ ــر".
واضــافت ان "كـثيـريـن سيخـرجــون من
شرم الـشيخ محتفـلني باالنتـصار لكن
عـي ــون ال ــرأي الع ــام الع ــاملـي  ،مب ــا يف
ذلـك ال ـ ــرأي الع ـ ــام العـ ــربـي  ،سـت ــظل
مــرك ــزة علــى م ــا يج ــري يف الفلــوجــة
والـرمـادي واملـوصل وبغـداد" .وانتقـدت
ال ـ ـصـح ـيـف ـ ـ ــة ال ـتـق ـ ـ ــارب بــني الـع ـ ـ ــرب
وال ــوالي ــات املـتح ــدة .وق ــالـت "نخ ـس ــر
اجملتمع الـدولي ونكـسب رضـا اميـركا،
هــذا ه ــو عنــوان املــرحلــة الع ــربيــة ويف
علـم املـنــطق الـ ـسـيـ ــاســي يفـتـ ــرض ان
يكــون ذلـك مكــسب ــا للعــرب" .ورأت ان
املؤمتر يـشكل "محطة اخـرى واختبارا
اخ ــر يف مـ ـسـي ــرة الـعالقـ ــات الع ــربـي ــة
االمـ ـي ـ ـ ـ ــركـ ـي ـ ـ ـ ــة" ،مـ ـ ـ ـشـ ـي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ــى ان
"الفـرنـسيـني فشلـوا يف شـرم الـشيخ يف
اسـتقطـاب مـوقف عـربـي يسـانـد احلل
اجلدي للقضية العراقية".
من جهتهـا ،كتبـت صحيفة "الـدستور"
ان املـ ـ ــؤمتـ ـ ــر الـ ـ ــدولــي ح ـ ـ ــول العـ ـ ــراق
"يعكـس ق ــدرا من االهـتمــام بــالــوضع
القـ ـ ــائــم يف ذلـك ال ــبلـ ـ ــد" .لـك ــنهـ ـ ــا
اض ــافت ان "هــذا االهـتم ــام غيــر كــاف
لــيخـ ــرج العـ ــراقـيـ ــون علـ ــى املـ ـسـتـ ــوى
الـشعبـي بنتـائج مـرضيـة بشـأن جـديـة
ومــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة اجملـ ـ ـتـ ـ ـمــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ــي يف
مـ ـسـ ــاع ـ ــدتهــم علـ ــى جتـ ــاوز امل ـ ــرحلـ ــة
الراهنة الى عراق جديد" .واضافت ان
"ثقـة الشعب العـراقي مسـألة ضـرورية
واساسيـة خاصة يف ظل وجود مقاومة
مـسلحة اثبتـت االحداث انها متـنامية

مـتصـاعـدة نـتيجــة خليبـة االمـل التي
اصــابـت العــراقـيني بــسبـب املمــارســات
املــذهلــة يف بـشــاعـتهــا والتـي جعـلتـهم
يشكون يف نيات" االميركيني.
اما صـحيفة "جـوردان تاميـز" الصادرة
ب ــالـلغ ــة االنـكلـي ــزيـ ــة فق ــد كـتـبـت انه
"بالرغم مما قيل عشية انعقاد املؤمتر
عن مدى فاعليته واحتماالت جناحه،
علـ ــى الـ ــدول املـ ـشـ ــاركـ ــة بـ ــذل اق ـصـ ــى

اجله ــود الع ــادة االسـتق ــرار لـلع ــراق".
واضـ ــافــت ان "املع ــضلـ ــة الـتـي ت ـ ــواجه
مـؤمتـر شـرم الـشـيخ تتـمثل بــاختالف
اجندات العـواصم املشاركـة" ،مؤكدة ان
"اف ــضل م ـ ــا ميـكــن ان ي ـتــمخ ــض عــن
االجـتـم ــاع ه ــو الـتـ ــوصل ال ــى اجـم ــاع
ح ـ ــول م ـ ــؤمتـ ـ ــر سالم بــني احلـك ـ ــوم ـ ــة
العـراقيـة املؤقـتة و جـماعـات املعـارضة
الرئيسة".

الـــــســيــــــادة والــــــديـــمقــــــراطــيــــــة واألمــن
 -4يعـتـب ــر ه ــذا امل ــؤمت ــر خ ـط ــوة
لتــوسيع مـشـاركـة العـراقـيني ممـا
يـ ـ ـس ـ ـ ــاه ــم يف جن ـ ـ ــاح الـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــة
السياسية.
 يحـيي جهـود احلكـومـة املـؤقتـةوالقـ ـ ــادة االخـ ـ ــري ــن لل ــمج ـت ــمع
العـ ـ ــراقــي ل ـتـ ـ ــوس ــيع امل ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
الـسياسـية بتـشجيع كل العنـاصر
التي ترفض العنف علـى املشاركة
يف الـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاسـ ـي ـ ـ ـ ــة
واالنتخابية بالوسائل السلمية.
 يــشجع احلكـومـة املــؤقتــة علـىعقـد اجـتمـاع يف العـراق يف اقـرب
وقـت ممـكـن وقــبل االنــتخ ـ ــاب ـ ــات
العـ ــامـ ــة ي ـضـم ممــثلــي مخـتـلف
اط ــراف اخل ــري ـط ــة ال ـسـي ــاسـي ــة
العراقيـة وممثلي اجملتـمع املدني
( )..من اجل تــوسيع املـشـاركـة يف
االنتخابات.
 -5يـح ـيــي اخل ـ ـط ـ ـ ــوات ال ـتــي مت
اتخـاذهـا الحالل الـدميـوقـراطيـة
يف الع ـ ــراق وي ـ ـشـجع احلـك ـ ــوم ـ ــة
امل ــؤقتــة علــى مــواصلــة الـعمـليــة
ال ـسـيــاسـيــة بـتـنـظـيـم انـتخــابــات
عــامــة قـبل نهــايــة كــان ــون الث ــاني
 2005مــن اجل تـ ــشكــيل جــمعـي ــة
وطـنية انتقـالية تتـولى مسـؤولية
تشـكيل حكـومـة وطنيـة انتقـاليـة
واعـداد مشـروع دستـور دائم يقـود
ال ــى ت ــشكـيـل حك ــوم ــة مـنـتخـب ــة
دسـتـ ــوريـ ــا قــبل  13كـ ــانـ ــون االول
 ،2005وفق ـ ــا لـلج ـ ــدول ال ـ ــزم ـنــي
الذي نص عليه القرار 1546.
 -6يـ ـ ــدي ــن كل اع ـمـ ـ ــال االرهـ ـ ــاب
ويـطـلب الــوقف الفــوري لهــا ()..
ويــدعــو كل االطــراف الــى جتـنب
االسـتخــدام املف ــرط للقــوة والــى
التـحلي بـاقـصـى قـدر مـن ضبـط

ال ــنف ـ ــس ل ــتج ـن ــب الع ــنف ضـ ـ ــد
املدنيني.
 -7يــديـن كل اعـمــال االخـتـطــاف
واالغ ـت ـي ـ ـ ــال مب ـ ـ ــا يف ذلـك ض ـ ـ ــد
املـ ــدنـيــني الع ـ ــاملـني يف شـ ــركـ ــات
مـحلـيـ ــة او اجـنـبـيـ ــة تعـمـل علـ ــى
اعادة بناء العراق.
 -8ي ــدع ــو االط ــراف املعـنـي ــة ال ــى
اتخاذ كـل التدابيـر للمسـاهمة يف
اسـتقـ ــرار العـ ــراق ويعـي ــد ت ــاكـي ــد
االلتـزامـات املتـرتبـة علـى اعضـاء
االمم املـتح ــدة ب ـش ــان مـنع م ــرور
اره ــابيـني من والــى العــراق ومـنع
م ـ ـ ـ ـ ـ ــرور اسـلـحـ ـ ـتـه ـ ــم او م ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد
لتمويلهم.
 -9يـؤكــد مجـددا اهـميــة عالقـات
ح ـسـن اجلــوار وعــدم الـت ــدخل يف
الـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ــداخـلـ ـي ـ ـ ــة لـل ـ ـ ــدول
االخرى.
 -10يؤكـد ان والية القـوة املتعددة
اجلنـسيــات ليـسـت مفتـوحـة الـى
مـا ال نهـايـة وانهــا ستـنتـهي وفقـا
مل ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو مـ ـنـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص عـلـ ـيـه يف
الفقـرتـني  4و 21من القـرار 1546
مع انتهاء العملية السياسية.
 -11يؤكد مجددا اهمية املساعدة
االنسانية يف اعادة بناء العراق.
 -21يق ـ ــر بـ ـ ــان خف ــض ال ـ ــدي ـ ــون
(الع ــراقـي ــة) عـن ـص ــر اس ــاسـي يف
اعادة بناء العراق.
 -31يؤكد مـجددا اهمية محاكمة
مـســؤولي الـنظـام الـسـابق الــذين
ارتـكبــوا ج ــرائم حــرب ضــد ايــران
والكويت وجرائم ضد االنسانية.
 -41ي ـ ـ ـطـلـ ــب مـ ــن امل ـ ـم ـ ـثـلـ ــني ان
ي ـ ـ ــراجـع ـ ـ ــوا بـ ـ ـشـكـل دوري م ـ ـ ــدى
الـتق ــدم يف ت ـطـبـيق ق ــرارات ه ــذا
املؤمتر.

