
 Primul guvern irakian, sub control american
Cei 25 de membri ai Consiliului guvernului irakian de tranzitie, prima putere executiva instalata la
Bagdad dupa caderea regimului lui Saddam Hussein, s-au reunit duminica, in cladirea fostului Minister al
Industriei Militare din capitala irakiana. Spre sfirsitul intilnirii, in sala si-au facut aparitia si
administratorul american in Irak, Paul Bremer, reprezentantul britanic in Irak, John Sawyers, si emisarul
special al ONU in Irak, Sergio Vieira de Mello. Componenta noului guvern a fost indelung dezbatuta,
optindu-se pentru o formula care sa reflecte cit mai fidel structura etnica si religioasa a populatiei
irakiene. Astfel, din consiliu fac parte 13 musulmani siiti, cinci suniti, cinci kurzi, un crestin si un
turcoman. Potrivit lui Bremer, ?Consiliul va avea imediat o putere politica reala, va numi ministri
interimari si va colabora cu membrii coalitiei in vederea formarii unei strategii politice si a bugetului?. De
asemenea, guvernul de tranzitie va avea dreptul de a semna contracte, de a revizui legi si de a forma un
consiliu care sa se ocupe cu redactarea unei noi Constitutii, in baza careia se vor organiza alegeri generale
in Irak, data cind ar putea avea loc acestea nefiind precizata inca. Bremer, care initial dorea formarea un
?consiliu politic? cu scopul limitat de a-l ?sfatui? in timpul guvernarii sale, a fost nevoit, potrivit lui De
Mello, sa ?adauge putina apa in vinul sau? din cauza protestelor vehemente venite din partea
politicienilor irakieni. Chiar daca, oficial, guvernul de tranzitie are numeroase competente, Paul Bremer
are dreptul de a respinge orice hotarire a acestui organism. Prima decizie a noului guvern a fost decretarea
zilei de 9 aprilie, data caderii lui Saddam Hussein, ca zi de sarbatoare. In schimb, toate sarbatorile
existente in vremea lui Saddam au fost anulate. Soldatii Diviziei a patra a Infanteriei americane au lansat,
duminica, o noua operatiune vizind prinderea si arestarea autorilor numeroaselor atacuri antiamericane
produse in ultimele zile in centrul Irakului. Botezata ?Sarpele din iedera?, actiunea se va concentra asupra
regiunii aflate la nord de Bagdad, in special asupra oraselor Samarra si Baiji. Soldatii au petrecut ore
intregi pe cimpurile de linga Mashahda, rascolind capitele de fin in cautarea ascunzatorilor de arme ale
rebelilor irakieni. Potrivit unui oficial american, operatiunea are si un caracter preventiv deoarece exista
temeri ca in aceasta saptamina, marcata de mai multe aniversari legate de epoca Saddam Hussein, se va
inregistra o intensificare a atacurilor contra trupelor SUA. Astazi se aniverseaza lovitura de stat contra
monarhiei britanice din 1958, miercuri se implinesc 24 de ani de cind Saddam a devenit presedintele
Irakului, iar pe 17 este aniversarea revolutiei conduse de Partidul Baas, din 1968.
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