
<b> Irakul impartit in trei</b>
Americanii, britanicii si polonezii au impartit Irakul in trei mari regiuni militare, fiecare dintre acestea
urmand sa fie administrata separat. Fara mandat ONU. Statele Unite continua sa tina la distanta Natiunile
Unite, acceptand, in schimb, participarea militara a Marii Britanii, Poloniei, Danemarcei, Olandei, Italiei,
Spaniei, Bulgariei si Ucrainei. Anuntul a fost facut, vineri seara, la Washington de un inalt responsabil
american, care a precizat ca  "lista participantilor cuprinde circa 17 tari care si-au exprimat deja intentia
de a contribui la stabilizarea Irakului" . Potrivit oficialului, pentru crearea unei astfel de forte nu este
necesar un mandat ONU, dar, daca unele tari simt nevoia de a obtine un acord al NATO, operatiunea
poate fi realizata prin intermediul Comitetului pentru planificare militara al Aliantei. Franta, Rusia si
Germania, statele care s-au opus campaniei militare din Irak, au fost excluse de la dezbaterile referitoare
la tarile care se vor implica in reconstructie. Cele trei sectoare militare ale Irakului vor fi controlate de
comandanti americani, britanici si polonezi. Foreign Office-ul de la Londra a anuntat ca Marea Britanie,
care va mai trimite in Irak circa 30. 000 de militari pana la jumatatea lunii mai, ar trebui sa administreze
sectorul de sud-est al Irakului. Polonia va trimite, intr-o prima faza, un contingent de 15.000 de militari, a
anuntat presedintele Aleksandr Kwasniewski. Organizatiei Natiunilor Unite, care nu s-a implicat in
razboi, i-a fost acordat doar rolul umanitar. Forta multinationala de stabilitate  "va fi trimisa in Irak cat
mai curand posibili" , au declarat, sub anonimat, responsabili americani. Potrivit acelorasi surse, misiunea
acestei forte este de a restabili si mentine ordinea si de a monitoriza proiectele umanitare. Proiectul
american de detasare in Irakul post-Saddam a unei forte multinationale a fost facut public in momentul in
care ministrii de Externe ai Uniunii Europene s-au intalnit, in Grecia, cu omologii lor din statele
candidate.  "Polonia ar fi preferat o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care sa aprobe detasarea
fortei multinationale de stabilizare in Irak. Este o responsabilitate noua pentru Polonia si suntem gata sa o
indeplinim" , a spus ministrul de Externe, Wlodzimierz Cimoszewiczs. Seful diplomatiei britanice, Jack
Straw, a precizat ca  "decizia finala privind viitoarea forta internationala de stabilizare nu a fost inca
luata" . 
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