
15 worldnews@alwasatnews.comMonday 27 November 2006, Issue No.1543 القعدة 1427هـ العدد 1543 االثنين 27 نوفمبر 2006 الموافق 6 ذو

الواهمين! تفاؤل كأنه
إلى قيام للتوصل معمقًا حوارًا طويلة مدة منذ بدأ الفلسطينيون ]
حركة باستثناء  األساسية الفصائل جميع من وطنية وحدة حكومة
تحت مادامت حكومة أية في  الدخول ترفض التي  اإلسالمية الجهاد

االحتالل. نير
يعتريها ما ونالحظ بدايتها منذ الطويلة الرحلة هذه مراحل تابعنا
اإلسرائيلي االحتالل يفرضها مختلفة ألسباب مختلفة  مشكالت من

الداخلية. الفلسطينية والمصالح والهيمنة األميركية
الفلسطينيين تصريحات ألن تائهًا؛ نفسك تجد المتابعة خالل ومن
تسمع ما  فكثيرًا التشاؤم. من  الكثير بداخلك  وتبعث تمامًا تحيرك 
الوطنية الوحدة حكومة بأن المتكررة اليومية الصحافية التصريحات
التي التفصيلية  األمــور بعِض سوى تبَق ولم قريبًا»، النور «سترى
الالحق اليوم في  أو ذاته اليوم وفي عليها، التوافق إلى الفرقاء  يسعى
هو عليه التوافق تم الذي الوحيد األمر أن  ويؤكد آخر مسئول يصرح
ويؤكد اليوم. رسميًا حتى يعلن لم األمر هذا حتى الوزراء. رئيس اسم
في المناصب توزيع بخصوص الخالفات  من الكثير هناك أن آخرون

األمور. من وغيرها والسفراء الفلسطينية التحرير ومنظمة الحكومة
عاد ما وبأعداد  يوم كل الفلسطينيون يموت كله، هذا خضم  وفي
المقاومين من طلب بعضهم يحتملونها لدرجة أن أنفسهم الناس حتى
قوات تعود لكيال سكنهم  مناطق عن  بعيدًا  ولكن مقاومتهم  مواصلة
رؤوس على البيوت وتــهــدم رحمة بــال وتقتل اإلسرائيلي المحتل

أهلها.
ويناقش بها مقتنع نظر  وجهة لديه وحماس) (فتح  الفريقين كال
الوقت وفــي واالتــفــاق، للتفاوض مجال أي هناك ليس  وكأنه  ــر  اآلخ
«واهمين» بأن متفائلين تصريحات وكأنها التصريحات نفسه تفاجئك
الحكومة هذه تظهر السؤال: متى إلى ما يدفعك وقريب، موجود األمل
بها القبول ناحية من مصيرها  سيكون ماذا تظهر  وحين النور؟ إلى

واالستمرار؟
مقابل السياسية والتكتيكات الوهمي» «الــتــفــاؤل سئمت الــنــاس 
على أنتم وقدرتكم تكاتفكم للعالم فأظهروا وتجويعهم، الناس تعذيب

مواجهة األعداء. االتفاق في

األسود خليل
khalil.alaswad@alwasatnews.com

(رويترز) هونغ كونغ في بظروف عمل أفضل أجنبيات يطالبن عامالت

ــــر ــــدب ــــم ــــل الـــــــــــــرأس ال ــــت ــــق م
الــقــوقــاز ـــي ف ـــدة ـــاع ـــق ــم ال ــي ــظ ــن ــت ل

ضــد ــــر ــــاه ــــظ ــــت مــــئــــة ألــــــــف م
ـــا ـــي ـــرك ـــت ل ـــــــــــــارة الـــــبـــــابـــــا زي

درجـــــــات   5,6 ــــوة ــــق ب زلــــــــــزال 
ـــــا ـــــي ـــــس ـــــي ـــــدون ــــــــرب ان ــــــــض ي

مـــســـلـــحـــي ـــــــن  م  21 ــــل ــــت ــــق م
ســـريـــالنـــكـــا ـــــي ف ــــل»  ــــي ــــام ــــت «ال  

فــنــزويــال ــــي ف ـــرة ضــخــمــة ـــي ـــس م
تــشــافــيــز ــــاط ــــق ــــإس ب ـــد  ـــه ـــع ـــت ت  

ـــا ـــرك ـــي أم ـــم ـــه ـــت ــــان ت ــــت ــــس ــــك أوزب
شئونها فــي والــتــدخــل  ــة ــي ــاالزدواج ب

وقع االنفجار إن إذ ألضرار، تعرضت كثيرة محاال أن المصادر وأضافت
الجنوب. بمحافظات بغداد تربط التي المنطقة في الرئيسية السوق في

مسلحين أربعة قتلت التحالف قوات أن األميركي للجيش بيان وذكر
وأضاف  بعقوبة. بمدينة مداهمة  خالل  فيهم المشتبه من 11 واعتقلت
عناصر مطاردة  تستهدف عملية  إطــار في  جــاءت االعتقاالت أن البيان

تنظيم«القاعدة».
على العملية في  شاركت التي األميركية القوات عثرت للبيان وطبقا
أخرى, وأسلحة قاذفة وصواريخ آلية بنادق بينها األسلحة من كميات
في بضلوعهم المشتبه أحــد  على كذلك العثور تم أنــه البيان ــح وأوض
بأحد طفل رعاية على تقوم امــرأة زي في  متنكرا «إرهــابــيــة» عمليات 

المنازل.
السبت توفيا «المارينز» من أن اثنين األميركي للجيش ثاٍن بيان وذكر
قتالية عمليات  في المشاركة أثناء بها أصيبا كانا بجروح متأثرين 
الجيش عن صــادر ثالث بيان أفــاد كما العراق.  غربي االنبار بمحافظة
عبوة انفجار في  ــران آخ اثنان وأصيب قتل جنوده أحــد بــأن األميركي
في المشاركة أثناء  يستقلونها كانوا  التي  المركبة من بالقرب  ناسفة

عمليات بمحافظة ديالى.
من اثنين بقتل مسلحين قيام الداخلية ــوزارة ب أمني مصدر وأعلن 
آخر، جانب  ومن بابل. محافظة في جبلة  لبلدة البلدي المجلس أعضاء 
إلحدى منزل بمهاجمة مسلحين بقيام البصرة شرطة في مصدر أفــاد
الرشاشة أسلحتهم نيران وفتحوا الموفقية منطقة في السنية األســر

واحدة. عائلة أفراد من وامرأة رجال أربعة وقتلوا عليهم
مسلحين قيام عن نينوى محافظة  في المحلية  الشرطة وأعلنت
وفي الموصل. بمدينة محلية تلفزيون بمحطة تعمل موظفة باغتيال
االنبار بمحافظة الصوفية بلدة في قبلي مجلس رئيس زعم متصل، تطور
معقلهم،  على هجوم في «القاعدة»  مقاتلي من  55 قتلوا قبيلته أفراد أن

الرقم. األميركي تأكيد للجيش يتسن لم ولكن
قذائف وأطلق جوية غارات شن أنه بيان في األميركي الجيش وذكر

«القاعدة». لـ هجوم القبيلة عقب لمساعدة مدفعية
استقبل المدينة مستشفى أن العزيزية بلدة في طبي مصدر وذكــر
اندلعت اشتباكات جراء ونساء  أطفال  بينهم  مصابين  وثمانية قتيلين

للشرطة التابعة السريع التدخل  وقوات المهدي»  «جيش عناصر بين
البلدة. في

الوزراء نوري رئيس فيه وعد الذي الوقت في االضطرابات هذه وتأتي
تخطط حكومته إن وقال اإلرهاب. ضد  صارمة  إجراءات باتخاذ  المالكي
الحكومة إرادة ضد السير يريدون الذين هؤالء «لمكافحة» جبهة لتشكيل

العامة. والمصلحة القومية والشعب
مع اجتماع أعــقــاب فــي صحافي مؤتمر فــي يتحدث  المالكي ــان  وك
ارتفاع أن وأوضح القومي. األمن عن المسئول السياسي المجلس أعضاء
وتيرةالعنففيبغدادوفيالمدناألخرىليس أمرا«فرديا»،لكنه يعكس

طائفية. وعقلية سياسية خلفيات
بإمكانهم الذين هم  السياسيين وإن  تماما  سياسية األزمة  «إن  وقال
واإلرهاب األمنية المتاعب األبرياء. دماء وسفك األمني التدهور  إيقاف 
جبهة إقامة بصدد المجلس أن وأكد السياسية». للتركيبة انعكاس هما

عليها. والسيطرة اإلرهابية األعمال جميع لمواجهة
وزارة في والنظام  ــن األم حفظ  ــوات ق قائد  طالب متصل, تطور وفــي
األمنية الخطط في النظر بإعادة الحكومة صبيح مهدي اللواء الداخلية

معًا». اإلمام «إلى ضمن خطة الشهور الماضية خالل التي طبقت
وقف إلى العراقية الحكومة المتحدة لألمم مبعوث دعا  جهته, من
البالد، تدمير من الطائفية «سرطان» ومنع األهلية الحرب نحو  االنزالق

العراق. تمزق أن يمكن الجاري األسبوع أن حوادث من محذرا
العراق في المسلحة العمليات إن  تايمز»  «نيويورك صحيفة وقالت
سنويا الدوالرات من الماليين عشرات تجمع إذ التمويل، ذاتية أصبحت

أخرى. وجرائم والتزييف الخطف وعمليات النفط تهريب من
السنة ممثلي العرب إن الهاشمي طارق العراقي نائب الرئيس قال كما
على التزال قائمة بها «فالشراكة يؤكدون التزامهم السياسية العملية في
التوافق وجبهة اإلسالمي «الحزب أن وأضاف والخلل. العقبات»  رغم
السياسية العملية في مخلصا نزيها شريكا يكونا بــأن مبكرا التزما
ما رغم على  قائمة التــزال  الشراكة «هذه أن مؤكدا المالكي»، ولحكومة

كثيرة». عقبات من الحكومة واجهته
المشاركون المحافظات  مجالس أعضاء  ناشد متصل, صعيد على
الجنوبية لمحافظات العراق اإلقليمي اإلعمار إعادة فريق اجتماعات في

بالدهم حكومة مساعدة الجوار دول مصر) (جنوب في األقصر والمنعقد
األخيرة «الهجمات هـــؤالء وأدان الحالية. التحديات مواجهة على
والتي وتلعفر  بــغــداد ــي وف الــصــدر مدينة فــي وقعت التي  وخصوصا 
«رفضهم مؤكدين األبرياء»، المدنيين من المئات مقتل وجرح في تسببت
الخالفات تعميق ــى إل تهدف التي  المضاد  والعنف العنف سياسة

البالد». ووحدة استقرار وتقويض الطائفية
إلى االثنين اليوم الطالباني جالل العراقي الرئيس سيتوجه إلى ذلك,

وقال الراهنة.  األوضــاع بسبب أيام عدة لها زيارته تأجيل  بعد طهران
أميركا مستعدة لمساعدة إن بالده محمود أحمدي نجاد اإليراني الرئيس
بتغيير الدولتان تعهدت إذا ما حال في ولكن العراق، في وبريطانيا

موقفيهما وسحب قواتهما.
القوات لطرد سويا العمل على المنطقة دول نجاد أحــمــدي ــث  وح
الذين ـــداء األع ولنطرد سويا «لنتكاتف ــال وق أراضيها. من األجنبية

وأراضينا المقدسة». بالدنا من اإلنسانية ضد يعملون

بالشراكة يتمسكون والسنة اإلرهاب لمواجهة يعد والمالكي إيران إلى الطالباني

جديدة عنف أعمال في عراقيًا و22 أميركيين جنود 3 مقتل

ف ب أ  § بغداد -

صدام المخلوع العراقي  الرئيس  يمثل ]
محكمة ــام أم (االثنين) اليوم مــجــددًا حسين 
شنقًا بإعدامه الحكم من أسابيع بعد األنفال

قضية الدجيل. في

ـــأ أرج ــي ــب ــري ــع ــد ال ــم ــح وكـــــان الـــقـــاضـــي م
بغية الجاري الشهر من الثامن في الجلسات
إلحضار الــكــافــي ــت ــوق ال ــاع ــدف ال فــريــق  منح 
شهود مــن عــشــرات وأدلــــى ــي. ــف ــن ال ــود  ــه ش
 21 في المحاكمة بدء منذ بإفاداتهم اإلثبات
مناطق قصف  بشأن الماضي آب أغسطس/ 

الكيماوية باألسلحة  الــعــراق كــردســتــان فــي 
واالغتصاب والتعذيب االعــتــقــال وحــمــالت
هيئة وتقاطع الجماعية. والمقابر واإلعـــدام
الماضي أيلول سبتمبر/ منذ المحكمة الدفاع
المحكمة، شئون في الحكومة تدخل بدعوى

جديد. قاض وتعيين

ف ب أ ب أ، د  § بغداد، طهران -

«المارينز»،  من وثالثة مسلحين وأربعة مدنيا 18 شخصا،   25 فإن أيام ثالثة  منذ بغداد في  التجوال حظر رغم على ]
على مآخذهم رغم على «الشراكة» التزامهم السياسية  العملية في المشاركون السنة  العرب قادة جدد حين في أمس. قتلوا
في  آخرين  28 وإصابة األقل على أشخاص  ثمانية مقتل الشرطة في مصادر وأعلنت عليه... االتفاق» تم ما تنفيذ «عدم
مقتل سابق وقت في أعلنت المصادر وكانت بغداد. جنوب الحصوة بمنطقة شعبية سوق وسط مفخخة سيارة انفجار

بجروح. 23 وإصابة خمسة

(رويترز) الوطني األمن مجلس اجتماع عقب الصحافة إلى المالكي يتحدث

األنفال محكمة أمام مجددًا اليوم يمثل صدام

ب ف أ - القاهرة واشنطن، §

األردنــــــي ـــل ـــاه ـــع ال ـــــذر  ح  ]
من أمـــس الــثــانــي ــداهللا ــب الــمــلــك ع
ـــروب ح ــــالث ث ــــــدالع ــر ان ــاط ــخ م
ـــرق ـــش ــــي ال ف ــة ــل ــم ــت ــح ـــة م ـــي ـــل أه
الـــعـــراق ــــي ف ـــس ـــي األوســـــــــط، ل
األراضي في كذلك  وإنما  فحسب
وقــال لبنان. ــي  وف الفلسطينية
حديث في  الثاني عبداهللا الملك
ـــي» س بـــــي «آي  مـــحـــطـــة  ــــــى  إل
ـــارة ــن زي م أيــــام ــة قــبــل ــي ــرك ــي األم
جـــــورج ــــي ــــرك ــــي الــــرئــــيــــس األم
األردنـــــيـــــة، ـــة ـــم ـــاص ـــع ـــــوش ال ب
ـــًا ـــوي ق ــــراً ــــط ــــه خ ــــواج ــــا ن ــــن «إن
في أهلية حــروب ــالث ث بــانــدالع
ــــي األراض فـــي ــــواء الــمــنــطــقــة، س
أو ــان ــن ــب ل فـــي أو الــفــلــســطــيــنــيــة
ـــل «آم وأضــــــاف ــــراق». ــــع ـــي ال ف
على مــبــاحــثــاتــي، ــي  ــض ــف ت أن 
(بــــوش) األقــــــل، مـــع الـــرئـــيـــس
من يمكننا  مــا  بــكــل ــام ــي ــق ال ـــى  إل
وتابع الــعــراقــي». الشعب ــل  أج
ــه،  ــس ــف ن «ولـــــكـــــن فـــــي الـــــوقـــــت
على اهــتــمــامــنــا ــز ــرك ن أن  علينا 
في وهــي األســاســيــة المشكالت
وعملية الــفــلــســطــيــنــيــون رأيـــنـــا 
ذلــك ألن  الفلسطينية، ــالم ــس ال
بــاإلضــافــة واجـــبـــًا، ــوم  ــي ال يمثل 

الــتــي ــرة ــي ــب ــك إلــــى الـــمـــخـــاوف ال
ــي ــت ال ــــوادث ــــح ال إزاء  ــا  ــه ــدي ــب ن
ـــالل األيـــــام الــمــاضــيــة ــت خ ــع وق

لبنان». في
ــل، أعـــرب ــص ــت ــى صــعــيــد م ــل ع
الــوزراء ورئيس ــي األردن العاهل
ـــــان أردوغ ــب ــي ط ــي رجـــب ــرك ــت ال
ـــال ـــم أع ــــــس عـــــن إدانــــتــــهــــمــــا أم
العراق، في الطائفي» «العنف
ــاء ــب األن وكــالــة نقلته  لــمــا وفــقــًا 
وأوضـــحـــت األردنــــيــــة (بــــتــــرا).
ـــداهللا ـــب ع ـــك ـــل ـــم ال أن  ــــة  ــــال ــــوك ال
مباحثات خــالل  ــدا أك وأردوغـــان
عــقــداهــا أمـــس «إدانــتــهــمــا أعــمــال
ــراق»، ــع ــي ال ف الــعــنــف الــطــائــفــي
ــة تــعــاون ــي ــم ــن عــلــى «أه ــددي ــش م

الــعــراق لــمــســاعــدة ــوار  ــج ال دول 
ـــي ـــت ال ــــــــــة ـــي األزم ـــط ـــخ عــــلــــى ت
ــة». ــل ــرح ــم ال ــــذه ـــي ه ــا ف ــه ــر ب ــم ي
الــرئــيــس ـــي الــقــاهــرة، اعــتــبــر وف
ــــارك ــــب م الـــــمـــــصـــــري حـــســـنـــي
ــوات ــق ــل ل فــــوريــــًا انـــســـحـــابـــًا  أن 
سيؤدي ــراق ــع ال ــن م األمــيــركــيــة
هـــذا ــــي ف ــــع ــــوض ـــــى تـــفـــاقـــم ال إل
يعاني ـــه أن ــر ــب ــت اع ــــذي ال ــد  ــل ــب ال
ــال وق حــقــيــقــيــة». «معضلة  ــن  م
مقابلة فــي ــري ــص ــم ال ــس  ــي ــرئ ال
المصرية ــرام»  «األه صحيفة مع
على ـــرب  ـــح ال ـــن م حــــذرت  «لــقــد 
ويحزنني وقوعها، قبل العراق
وعــربــي ــري ــص م أي ــزن  ــح ي كــمــا 

هناك». الراهن الوضع

كارثة إلى سيؤدي العراق فوري من أميركي انسحاب مبارك:

حروب ثالث خطر اندالع الثاني: نواجه عبداهللا

ايه) بي. بأردوغان (اي. عبداهللا يرحب الملك

أ ش أ أ، ب د - مقديشو §

[بدأاتحادالمحاكماإلسالمية
قواته اآلالف من حشد الصومالية
مطلع إثيوبيا مــع  ــدود ــح ال على 
من ـــام أي بعد ــاري ــج ال ــوع  ــب األس
اإلثيوبي الوزراء لرئيس تصريح
ــداده ــع ــت ــاس ب ـــاوي ـــن مــيــلــيــس زي
في اإلسالمية الــقــوات لمواجهة
ــط ــاب ــض ـــــرح ال ـــال. وص ـــوم ـــص ال
محمد الشيخ اإلسالمية بالقوات
ــاء ــب األن ــة ــال ــوك ل إبــراهــيــم بـــالل
الهاتف عــبــر أ) ب (د األلــمــانــيــة
وأنــه وشيكًة باتت  الــحــرب ــأن  ب
وأضاف أن آخر. بديل ليس هناك
الحرب أعلنت التي هي «إثيوبيا
أنفسنا عـــن نـــدافـــع أن  وعــلــيــنــا 

وشعبنا». وطننا ونحمي
اإلســالمــيــة ــت الــمــحــاكــم ــان وك
ـــوات ـــق ال ضـــد أعــلــنــت الـــجـــهـــاد
عــلــى ـــة الــــمــــوجــــودة ـــي ـــوب ـــي اإلث
ــم ــزع ب ـــــــي الــصــومــالــيــة األراض
للحكومة الموالية القوات تدريب
رئيس ــال وق الهشة. االنتقالية
ـــوع ـــب األس ـــي ـــوب ـــي ــــــــوزراء اإلث ال
ـــذت ـــخ ات بــــــالده إن  ـــي  ـــاض ـــم ال
لمواجهة الالزمة االستعدادات
التي اإلسالمية المحاكم ــوات ق
معظم ــى ــل ع ســيــطــرتــهــا تــبــســط 
تــوقــع ـــع وم أنــحــاء الــصــومــال.

المناطق سكان بدأ معارك اندالع
تطور ــي وف ــزوح. ــن ال الــحــدوديــة
حكومي مسئول صــرح متصل،
بــأن ــه ــم اس ــن ع رفـــض اإلفــصــاح
وصلوا  أوغنديًا 320 جنديًا نحو
عــســكــريــة ـــرة  ـــائ ط ــن  ــت م ــى  ــل ع  -
الصومالي ــدوا ــي ب ــار ــط م إلـــى   -
ــالم ــس ال ــظ ــف ح ـــي إطــــار قــــوات ف
المحاكم ميليشيا تعارض التي
وتم بشدة. وجودها اإلسالمية
في ــة ــي ــن األم اإلجــــــراءات تــعــزيــز 
االنتقالية الحكومية مقر بيدوا
الدولي. المجتمع يدعمها التي
ــة بــوقــف ــوم ــك ــح ــك ال ــل ـــــرت ت وأم
المدنية الجوية الرحالت جميع

المطار. عبر
أدت آخـــــــــــر، جــــــانــــــب  مـــــــن 
الــغــزيــرة الـــســـيـــول واألمــــطــــار
بلدون مدينة على هطلت التي
الــصــومــالــيــة ــة ــم ــاص ــع ــال ال ــم ش
من أكثر ــزوح ن إلــى (مقديشو)،
منازلهم.  من شخص ألــف  100
الليلة «الجزيرة» قناة ــرت وذك
الفيضانات أن الــمــاضــيــة قــبــل 
قطع ـــى إل ــك ــذل ك أدت ـــار ـــط واألم
ــة ــن ــدي ــم ال ـــرق الـــتـــي تـــربـــط ـــط ال
أنها ـــى إل ــرًة ــي ــش م بــالــعــاصــمــة، 
األوضاع تفاقم في كذلك تسبب
التي الــمــنــاطــق فــي ــة  ــي ــان ــس اإلن

بالسيول. تضررت

وإثيوبيا «المحاكم» بين حرب بوادر

ايه) (اي. بي. شابيل نهر فيضان بمياه صوماليون محاصرون

أ ب د - الرياض §

البرية القوات أن أمس نشر بيان  في  سعودي رسمي مصدر أعلن ]
القوات مع (2 (الصمصام المشترك تدريبها الماضي الخميس يوم بدأت
نشرته وكالة الذي البيان في وأوضح باكستان. في البرية الباكستانية
سلسلة ضمن يأتي «التمرين أن  (واس) الرسمية  السعودية األنباء
المشتركة العالقات متانة  تعكس التي المشتركة العسكرية  التمارين 

األصعدة». مختلف على الصديقتين الدولتين بين
والقادة الضباط من كبير يشهد مشاركة عدد التمرين إن المصدر وقال
على الحديث والتدريب  القتال أساليب استخدام مجال في  المؤهلين
والباكستانية. السعودية البرية القوات استعداد لرفع األسلحة مختلف
عبدالعزيز نايف بن األمير السعودي الداخلية نفى وزير آخر، صعيد على
القتال في للمشاركة بين البلدين عبر الحدود العراق إلى سعوديين تسلل

التحالف. قوات ضد
ترأسه عقب الماضية قبل الليلة به أدلى تصريح في نايف األمير وقال
السعودية األنباء وكالة وبثته المناطق ألمــراء عشر الثالث االجتماع
العراق) (مع البرية حدودنا عبر متسللون هناك «ليس أمس الرسمية
ألي بلد... يسافر أن حر «السعودي مضيفًا جداً»، نادر فهو وجد كان وإن
اآلباء ودعــا الــعــراق».  إلى يذهب البلد ذلك ومن بلد أي إلى يسافر وقد 
فليبلغونا يستطيعوا... لم «وإذا العراق إلى السفر من أبنائهم منع إلى

األمر». هذا نمنع ونحن

تشارك سعودية قوات
بتدريبات في باكستان


