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بدورها كشفت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم
وزارة الخارجية الروسية أن السلطات السورية
تقدم ضمانات في شأن استخدام األسلحة الروسية
حصرا ً على مكافحة اإلرهاب.
وصرحت قائلة «ل��م نقل أب��دا ً أن ال وج��ود ألي
قضايا في سورية وأن الحكومة الحالية في دمشق
تعد نموذجية وأفضل حكومة في العالم ...لكننا
قلنا يجب أن يحل السوريون قضاياهم بأنفسهم من
دون تدخالت خارجية وتقديم دعم لإلرهابيين».
وف��ي السياق ،ردت زاخ��اروف��ا بسخرية على
تصريحات رئيس الحكومة األوكرانية أرسيني
ياتسينيوك عن إغ�لاق األج���واء األوكرانية أمام
طائرات المساعدات الروسية المتجهة الى سورية،
وقالت إن تلك التصريحات التي أدلى ياتسينيوك
«مثيرة لألسف والحزن».
وكانت الوكالة الروسية للطيران المدني أكدت
في وقت سابق أن الطائرات الروسية التي تسير
رح�ل�ات منتظمة وع��ارض��ة على ح��د س���واء إلى
سورية ،ال تعبر األجواء األوكرانية على اإلطالق.
وفي شأن إغالق األجواء البلغارية أمام طائرات
المساعدات الروسية ،قالت زاخ��اروف��ا إن��ه على
صوفيا أن تتذكر م��دى المسؤولية األخالقية
والسياسية التي تتحملها بسبب هذه الخطوة،
وأضافت أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى تدهور
األوض���اع اإلنسانية ف��ي س��وري��ة وزي���ادة تدفق
الالجئين.
سياسياً ،قالت م��اري��ن ل��وب��ان ،رئيسة حزب
الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض أمس إن على
االتحاد األوروبي تغيير حلفائه بالكامل في الحرب
ضد اإلره��اب وذلك باتحاده مع روسيا وسورية
ومصر.

وأضافت أنه يجب االرتكاز على مصر الستقرار
األوض��اع في سورية ،مشيرة إلى أن السياسيين
األوروب��ي��ي��ن يتخذون ق���رارات تعرض «الشعب
إلى خطر كبير جداً ...نيكوال ساركوزي وفرانسوا
هوالند مسؤوالن عما يحدث في ليبيا وسورية،
وفتحنا ال��ط��ري��ق أم���ام المهاجرين م��ن هاتين
الدولتين بزعزعة االستقرار هناك وإعطاء المفاتيح
لألصوليين اإلسالميين».
وقالت لوبان إنها ليست المرة األولى التي يهدد
فيها «اإلسالميون» بإرسالهم مقاتلين إلى االتحاد
األوروبي مستغلين موجة المهاجرين ليضربوا في
الوقت المناسب «قلب الدول األوروبية» ،مؤكدة أن
السلطات األوروبية على علم بذلك منذ أشهر من دون
أن تفعل شيئا ً ضده ،مشيرة إلى أنهم لم يسمحوا
ألنفسهم حتى باالعتماد على مصادر أمنية سورية
من المعروف أنها قد تكون أقوى استخبارات في
العالم بمجال مكافحة اإلرهاب.
وف��ي السياق ،دع��ا الرئيس الفرنسي السابق
نيكوال ساركوزي إلى ض��رورة استقطاب روسيا
إل��ى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي ،معتبرا ً في الوقت نفسه أن خلق ظروف
حرب باردة معها خطأ فادح.
وأش��ار س��ارك��وزي إل��ى أن الغرب يحتاج إلى
روسيا في ما يتعلق باألزمة السورية وبتنظيم
«داع��ش» ،وق��ال أنه «يتوجب علينا طي صفحة
الحرب الباردة مع موسكو على رغم من أن هذا
ال يعني أننا موافقون أو أننا قبلنا ما يحدث في
دونيتسك».
وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أكد
في وقت سابق أنه «كانت هناك خطة لمرحلة انتقالية
يكون فيها بشار األسد ،يمكننا بحث ذلك ،فنحن لم نقل

�سبل مواجهة ( ...تتمة �ص)9
إن عليه الذهاب من أول يوم في تلك المرحلة».
وأشار هاموند ،في حديث له أمام لجنة الشؤون
الخارجية في البرلمان البريطاني ،إلى «تصريحات
روسية ح��ول استعداد األس��د إلج��راء انتخابات
مبكرة ،وتقاسم السلطة مع المعارضة».
وف��ي تعليق منه على تلك التصريحات ،قال
الوزير البريطاني «ه��ذا الشيء ال يمكن قبوله،
والمجتمع الدولي ال يرحب بوجود رئيس كبشار
األسد ،الذي ارتكب مجازر في حق سورية».
وطلب هاموند من روسيا وإي��ران أن تستخدما
تأثيرهما الكبير للضغط على الرئيس األس��د،
موضحا ً أن «روسيا وإي��ران بإمكانهما اليوم أن
يتصال بدمشق ،ويغيرا مستقبل الوضع الراهن في
سورية».
ميدانياً ،أحبط الجيش السوري هجوما ً شنه
تنظيم «داع���ش» االره��اب��ي للسيطرة على مطار
دير ال��زور العسكري ،بعد سيطرة تنظيم «جبهة
النصرة» االرهابي على مطار أبو الظهور العسكري
في ريف إدلب.
وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر من التنظيم
االرهابي حاولوا التسلل إلى مطار دير الزور بعد
قيامهم بتفجير  5آليات مفخخة من الجهة الشرقية
للمطار ،مضيفا ً أن الوحدات المرابطة هناك تصدت
لهم وأوق��ع��ت بينهم ع��ش��رات القتلى والجرحى
ودمرت عددا ً كبيرا ً من آلياتهم بما فيها من ذخيرة
ورشاشات ثقيلة متنوعة.
هذا ونفذ الطيران الحربي السوري غارات عدة
على مناطق في بلدتي البوعمر والمريعية في
ريف دير ال��زور الشرقي ،كما تعرضت تجمعات
المسلحين في مدينة موحسن وبلدة عياش لقصف
من قبل الجيش السوري.

اال�ستخبارات الأميركية ( ...تتمة �ص)9
وقد تم إرسال شكوى مكتوبة في شهر تموز من
قبل اثنين من كبار محللي ( )CENTCOMإلى
إدارة التفتيش العام في وزارة الدفاع ،وهي وكالة
مستقلة منوط بها اإلشراف العام ،وأيّد الشكوى 50
محلالً ،وفقا ً لصحيفة «ديلي بيست».
وقال  11شخصاً ،على معرفة بتفاصيل الشكوى،
لصحيفة «ديلي بيست» إن الشكوى تدّعي أن أجزاء
مهمة من التقارير االستخباراتية تم اقتطاعها ،مما
ع ّرض المحللين إلى عدم القدرة على إعطاء تقييم
صحيح للوضع في العراق وسورية ،وأحيانا ً كانت
التقارير «السلبية جداً» يُعاد إرسالها مرة أخرى إلى
ال ُمحللين.
والسؤال هنا هو لماذا يلجأ مسؤولو القيادة
المركزية األميركية إل��ى تحوير التقارير عن
«داعش»  -على افتراض صحة تقرير ديلي بيست
– في الوقت الذي ُتقدم فيه بعض وسائل اإلعالم
صورا ً متفائلة عن الحرب ضد «داعش» ،بينما يقدم
البعض اآلخر منها صورا ً أكثر تشاؤماً.
على سبيل المثال في أواخر شهر تموز الماضي

ذكرت وكالة «اسوشييتد برس» إن عمليات التقييم
التي تقوم بها «وك��ال��ة االستخبارات المركزية
األميركية» ،ووك��ال��ة استخبارات وزارة الدفاع
وغيرها من الجهات ،وجدت أن «داعش» لم يصبح
أضعف مما كان عليه ،عندما بدأ القصف األميركي
في عام  ،2014وقال مسؤول بوزارة الدفاع «لم ن َر
أي تدهور ملموس في أعدادهم».
ف��ي ال��وق��ت نفسه ،ق��ال ج��ون أل��ي��ن ،الجنرال
المتقاعد ال��ذي يعمل على تنسيق الحملة ضد
«داع��ش» ،عندما كان يتحدث في منتدى األمن
بمدينة أسبن ف��ي أواخ���ر تموز «داع���ش يخسر
ال��ح��رب» ،بينما وف��ي المنتدى نفسه ،وصف
جيمس كومي ،مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي،
«داعش» بأنه «التهديد الذي يشكل لنا أكبر قلق
داخل الواليات المتحدة».
وكتب مايكل نايتس ،المحلل في الشأن العراقي،
في مجلة « »Foreign Policyفي شهر آب «الحرب
ضد داعش في العراق تتباطأ ،وأفضل ما يمكن توقعه
في شكل معقول في عام  2015هو تحقيق االستقرار

في مدينتي الرمادي والفلوجة ،وال أحد حتى يتحدث
اآلن عن تحرير الموصل ،التي تعد ثاني أكبر مدينة
م��ن حيث ع��دد السكان ،وب��ه��ذا المعدل ،ستبقى
الواليات المتحدة في العراق ،حتى بعد أن يترك
الرئيس أوباما منصبه ،وهي النتيجة التي لم يكن
أحد يريدها ،بخاصة الرئيس األميركي».
المعروف أن الموصل ه��ي المعقل الرئيسي
للتنظيم االرهابي في العراق ،والتي كانت على
رأس أولويات خطط الواليات المتحدة.
وقد كتب تشارلز ليستر زميل معهد بروكينغز
مؤخرا ً تقييما ً سلبيا ً مماثالً للحرب على «داعش»،
حيث ق��ال« :ه��دف التحالف المعلن ك��ان إح��داث
تدهور وتدمير في داعش كمنظمة مسلحة ،ولكنها
ال تزال حتى اآلن قوات مسلحة قوية ،قادرة على
االس��ت��ح��واذ على أراض قيّمة ،وإل��ح��اق أض��رار
مادية كبيرة بخصومها ،ومن الواضح إنها عدو
عنيد وتشكل تهديدا ً قويا ً تفشل معه استراتيجية
التحالف الحالية في تدميرها وهزيمتها في شكل
فعال».

«داع�ش» يعر�ض رهينتين
نروجي و�صيني للبيع

�أحمد عز يقدم ( ...تتمة �ص)9
وأي��دت محكمة القضاء اإلداري بمحافظة المنوفية شمال
القاهرة في شباط الماضي قرار لجنة االنتخابات بالمحافظة
استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس
النواب ،في حين طعن عز في الحكم أمام اإلدارية العليا التي أيدت
قرار المحكمة األدنى.
وأثار عز جدال ً واسعا ً في وقت سابق هذا العام عندما أعلن
عزمه خوض سباق االنتخابات نظرا ً الى اتهامه في العديد من
القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان
حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام .2011
وكان عز أمينا ً للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم
في عهد مبارك قبل أن يحل بحكم محكمة بعد انتفاضة .2011
وألقي القبض عليه بعد االنتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من
السياسيين ورجال األعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر
من حكم بالسجن لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض
األحكام الصادرة ضده.
وعلى رغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك سارع
أع��ض��اؤه السابقون للدخول ف��ي تحالفات تمهيدا ً لخوض
االنتخابات .وتصف حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي
انتخابات مجلس النواب المقبلة بأنها حاسمة .وهي آخر خطوة
في خريطة للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق
محمد مرسي المنتمي لجماعة «اإلخوان المسلمين» عام 2013
إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

أعلن تنظيم «داعش» االرهابي على أحد
المواقع اإللكترونية التابعة له عن احتجاز
رهينتين أحدهما نروجي واآلخ��ر صيني،
وطالب بفدية مالية في مقابل اإلفراج عنهما
ل��م يحدد م��ق��داره��ا ،ول��م يوضح التنظيم
اإلره��اب��ي متى أو أي��ن خطف الرهينتين،
ن��اش��را ً ص���ورا ً ع��دة لكل منهما باللباس
األصفر ،وح��ذر التنظيم في إعالنه من أن
«هذا العرض لمدة محدودة».
ونشرت «داع���ش» ،ص��ورا ً للرهينتين
على غالف الصفحة األخيرة للعدد األخير
من مجلة «داب��ق» اإللكترونية ،وتضمنت
الصفحة  66إعالنا ً عن عرض الرهينتين
للبيع ،جاء فيه «سجين نروجي للبيع»،
وفي الصفحة التالية ،جاء إعالن آخر يقول
«سجين صيني للبيع».
وظهر الرهينتان في الصور التي نشرتها
«داع��ش» ،وهما يضعان عالمة باسميهما
وجنسيتيهما ...وطلب اإلع�لان شراءهما،

ضمن ما وصفه بـ»عرض لفترة محدودة».
من جهتها ،رفضت الحكومة النروجية
دفع فدية لتحرير أحد مواطنيها من تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وق��ال��ت إرن��ا سولبرغ رئيسة ال���وزراء
النروجية خالل مؤتمر صحافي في اوسلو
«ال يمكننا االستسالم البتزاز اإلرهابيين
والمجرمين ...النروج ال تدفع الفدية ...ال
يمكننا التنازل عن هذا المبدأ» ،مضيفة أن
دفع الفدية يزيد من خطر خطف مواطنين
نروجيين آخرين.
وأش���ارت المسؤولة النروجية إل��ى أن
الحكومة شكلت مجموعة أزم��ة ب��وزارة
الخارجية وبدأت عملها في القضية بهدف
إعادة المواطن النروجي بأمان إلى بالده.
وبحسب سولبرغ ف��إن الرهينة يدعى
«اول���ى ي��وه��ان غريمسغارد اوس��ت��ف��اد»،
مشيرة إل��ى أن��ه خطف ف��ي س��وري��ة بعيد
وصوله إلى هذا البلد.

ونحن مع الدولة المدنية ـ كما وصفناها أعاله ـ
ولسنا مع الدولة الدينية ـ ألن هذه االخيرة لم تقم
عبر التاريخ مطلقا ً بل قامت ال��دول التي تسترت
بالدين ولم تحكم بقيمه .وأن التاريخ المظلم لهذه
الدول التي اتسمت بالدينية تجاوزا ً ال يعود الى
الدين االسالمي وقيمه ،وال الى الدين المسيحي
وقيمه ،بل الى الحكام الذين اعتمدوا ممارسة الظلم
والقهر واالستبداد والدين منهم براء .ذلك أن األديان
السماوية ما دعت اال الى عبادة الله الواحد االحد
في إطار من الحرية في المعتقد وفي الممارسة (ال
إكراه في الدين ـ ولو شاء ربك آلمن من في األرض
كلهم جميعا ً ـ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة
وال يزالون مختلفين )...فالدولة الوطنية المدنية
صنعها مسلمون ومسيحيون من ك ّل المذاهب وفيها
يتساوون وعنها مسؤولون .أما الدولة الدينية
فإنها ليست قائمة ال اليوم وال غدا ً ألنها احتكارية
لاليمان وإلغائية لآلخر المختلف.
ثالثاً :نقول إنّ القومية العربية (او العروبة
بتعبير آخ��ر) هي الحركة الواعية لوجود األمة
العربية المتميّز والمستق ّل والعاملة على تجسيد
هذا الوجود في دولة واحدة ونقول ايضا ً إنّ القومية
العربية هي الحركة الدائمة لتحرير فلسطين
وسائر األراضي العربية المسلوبة أو المغتصبة
وهي الحركة المؤدية الى إقامة مؤسسات الوحدة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك بمختلف
األساليب المشروعة طبيعيا ً وإنسانيا ً وطنية كانت
أم اقليمية أم دولية.
ان ه��ذه الحركة القومية العربية ومجتمعها
ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي يتسعان ل��وج��ود ك��ل ال��ق��وى
السياسية واألح��زاب والتيارات التي تؤمن بهذه
األه��داف وبوسائل تحقيقها مجتمعة وتتشارك
معها في العمل لتحقيقها.
وعند هذا الحد ال بد أن تتوافر وتتحقق المصالحة
القومية او التوافق بين الحركة القومية العربية
وبين القوى الدينية في األمة وذلك لرفاهية ونهضة
األمة بعد تحريرها من كل الثقافات التي وضعت
في عهود القرون الوسطى.
ونؤكد ان ال دول��ة دينية في االس�ل�ام ،وأن��ه ال
يكتمل ايمان المسلم من دون االيمان بالمسيحية
واليهودية رسالة من عند الله وأن المساواة في
المواطنة أرساها رسول الله في عبارته لمسيحيي
نجران «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
لكن بسبب ان النخب العربية غائبة
بإراداتها او ب��إرادة خارجية ،ولعدم وجود ردود
فعل بديهية ض��د م��ا ي��ج��ري م��ن ت��ط��رف وعنف

احترام االستقاللية المؤسسية.
 12ـ قيام ميثاق ت��ع��اون بين مختلف بنى
المجتمع المدني تتوزع فيه االدوار عبر أنماط
متعددة من التكامل والعمل على خلق طروحات
على المستوى السياسي واعتبار التنمية مسؤولية
كل أفراد المجتمع.
 13ـ تشريع قوانين تحقق لكل مواطن حقه
بصفته مواطنا ً منتميا ً ال��ى دول��ة ،وبذلك تكون
ال��دول��ة هي الحامي الوحيد للمواطن وبالتالي
مرجعيته ،فيخف تعلقه بطائفته كمصدر حماية
او قوة له.
 14ـ االب��ت��ع��اد ع��ن ثقافة العنف واإلق��ص��اء
والتهميش.
 15ـ العمل على توجيه اإلعالم وفق ك ّل ما تقدّم
أعاله.
لذلك نحن نحتاج عمليا ً الى ربيع فكر ال مثل
الربيع الذي يتحدثون عنه ،ربيع فكر يؤمن بالتنوع
والتعدد في األداء والقناعات ويؤسس لمعركة
وجود جديدة ادواتها العلوم والمعرفة واالنفتاح
الواثق على المستقبل ،محصن في ثقافة مقاومة
لكل الثقافات التي س��ادت في العقول والنفوس
واألعمال ،وعلى كل القوى الليبرالية والوطنية
واالش��ت��راك��ي��ة والعمالية والمهنية واليسارية
واإلسالمية المعتدلة أن تضافر جهودها وتتحد
بوجه ه��ذه الهجمة الشرسة المخالفة لمبادئ
الشريعة االسالمية ،وللفكر القومي والوطني .وذلك
بوضع الخطط ورص الصفوف وتفعيل الطاقات
وبالمعرفة اليقينية بفعالية العالج في حاالت
مماثلة سابقة ،ومن الربط بين الجهد والنتيجة
لتحقيق كل هدف ووعي حقيقة ان كل نجاح نحققه
هو نتيجة الجهود التي نبذلها في سبيل ذلك.
ويطرح هنا السؤال التالي:
كيف يمكن العمل على اق��ن��اع القائمين على
النظام الرسمي العربي بأن كل ما تقدم ذكره وغيره
ه��و لمصلحتهم الشخصية ومصلحة أوالده��م
ومستقبلهم أوالً ،ولمصلحة شعوبهم ثانياً ،وأن
ظاهرة العنف التكفيري ستحرق كل ش��يء ،هذا
يحتاج الى مؤتمرات وورش عمل وتضافر جميع
القوى لننتهي من التوصيف والبدء بالعالج .ومن
أجل ذلك ال بد من اإلسراع في إعالن حالة طوارئ
عربية وإسالمية ومسيحية للتنفيذ وليكن كل واحد
من النخبة مهمة لننتقل من التنظير ال��ى الفعل
الحقيقي.

وتكفير ،وغياب الحس االنساني العربي ،ونمو
الغرائز الكامنة في الذات العربية وانتشار الفساد
يتطلب منا:
 1ـ العمل على تعزيز ثقافة الحوار بين االديان
والمذاهب.
 2ـ التزام المرجعيات الدينية بدرجة عالية من
اإللتزام اإليماني اإلنساني والثقافة العميقة للتمييز
بين الموقف السياسي والمبدأ والعمل على تعميم
ذلك وتوقف المراجع الدينية عن استعمال الدين
واالنتماء الطائفي كأداة لحشد التأييد لتوجهات
السلطة السياسية.
 3ـ توعية الشباب حول أهمية الدولة المدنية
التي ال تنبذ الدين ولكن تفصله عن الحكم ،من دون
المغاالة في تطبيق العلمانية في الدول العربية
التي ال تعتبر جاهزة بالقدر الكافي الستيعابها
بالشكل المطلق.
 4ـ مراجعة ك��ل ب��رام��ج التربية المدرسية
والجامعية لجهة نقل ال��ت��راث القيمي العربي
الى األجيال الجديدة ،حيث أن قيم الديمقراطية
والتسامح يجب ان تنقل من خالل تعليم الحضارة
العربية والتاريخ واألدب والتعليم الديني والتربية
الدينية.
 5ـ االهتمام الدائم بالقضية الفلسطينية كقضية
مركزية ،تهم كل العرب والتركيز ان حلها كما دلت
كل التجارب ال يكون إال بالمقاومة.
 6ـ تعزيز المواطنة مفهوما ً وممارسة.
 7ـ العمل من أجل توقيع اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة وجميع االتفاقات
األخرى غير الموقعة والتي تتعلق بالمرأة.
 8ـ تكريس المساواة الكاملة في الدساتير
والعمل على تعديل جميع القوانين المميزة ضد
المرأة.
 9ـ العمل على ضرورة القضاء والحد من ظواهر
الفساد الموجودة في السلطة القضائية او في
األجهزة التنفيذية ،وذلك عبر رسم االستراتيجيات
التي تتم من خاللها مكافحة الفساد في األجهزة
التنفيذية والقضائية المختلفة كافة.
 10ـ إن��ج��از ق��ان��ون جديد بكل دول��ة عربية
بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني يعزز من
دور الجمعيات ومن استقالليتها ومن حرية التنظيم
وحرية الرأي وحرية التعبير.
 11ـ وضع األسس السليمة لبناء الشراكة بين
الحكومات العربية وبنى المجتمع المدني عبر
توفير الجو السياسي والتشريعي الذي يسهل على
منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في ظل

المحامي عمر زين

تقرير �إخباري
«العدالة والتنمية» الم�ستفيد الأكبر من االنتخابات البلدية المغربية
قال محللون إن ما أحرزه حزب العدالة والتنمية
اإلسالمي المعتدل من تقدم مهم في االنتخابات
البلدية المغربية األسبوع الماضي وسيطرته
على أغلب المدن المغربية يهيئ المشهد السياسي
لتفوقه ع��ل��ى بقية األح����زاب ف��ي االن��ت��خ��اب��ات
التشريعية العام المقبل.
ورأى المحللون أن حزب العدالة والتنمية الذي
يقود االئتالف الحكومي استفاد من تراجع دور
اليسار وس��وء تنظيم األح��زاب السياسية وعدم
تجديد نخبها وكذلك عدم توظيف الحزب للمال
في العملية االنتخابية مما أكسبه قدرا ً من الصدقية
أت��اح��ت ل��ه تحقيق إن��ج��از مهم ف��ي االنتخابات
البلدية.
وكانت االنتخابات البلدية أسفرت عن فوز
العدالة والتنمية بعدد  5021مقعدا ً ليسجل أفضل

نتائج حصل عليها بالمقارنة مع  1500مقعد فاز
بها في انتخابات عام .2009
ويقود العدالة والتنمية الحكومة منذ 2011
بدعاية تقوم على مكافحة الفساد مستفيدا ً من قدر
أكبر من الحرية بعدما أجبرت االحتجاجات في
العالم العربي الملك محمد السادس على التخلي
عن بعض صالحياته.
وفي عام  2003حصل الحزب على  600مقعد
عندما تدخلت الدولة لتحديد نسبة مشاركته بعد
التفجيرات االرهابية االنتحارية التي شهدتها الدار
البيضاء في العام نفسه وأشارت فيها السلطات
بأصابع االتهام إلى متشددين اسالميين.
وم��ن إن��ج��ازات ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية في
االنتخابات األخيرة أيضا ً أنه استطاع أن يزيح
ح��زب االستقالل م��ن مدينة ف��اس إح��دى قالعه

التاريخية بسيطرته على هذه المدينة ،كما سيطر
الحزب للمرة األول��ى في تاريخه على أهم المدن
المغربية وم��ن بينها العاصمة ال��رب��اط وال��دار
البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأغادير.
وقد حقق الحزب كل ذلك رغم أنه احتل المركز
الثالث وراء حزب األصالة والمعاصرة الذي حصل
على  6655مقعدا ً وحزب االستقالل الذي حصل على
 5106مقاعد ليعتبره بعض المحللين الفائز األكبر
من االنتخابات التي أجريت في الرابع من أيلول.
رغم هذا يرى بعض المحللين أن إنجازات الحزب
نسبية ال ترجع كلها إلى اقتناع الناخبين به بقدر
ما ترجع لتقلص دور خصومه وبخاصة اليسار.
ويشيرون إلى مفارقة تمثلت في أن أداء اإلسالميين
في المدن كان أفضل منه في الريف والبادية حيث
الجذور الطبيعية للمرجعية اإلسالمية.

� 45شهيداً ( ...تتمة �ص)9
ودم��رت القوات اليمنية خمس آليات عسكرية
سعودية في قصف مدفعي وصاروخي استهدف
موقعي وادي اب��و ص��ل��ول وال��خ��وج��رة ومجمع
المصفق العسكري في ج��ي��زان ،وذل��ك ردا ً على
استمرار العدوان على اليمن.
ووزع االع�لام الحربي مشاهد آللية عسكرية
سعودية وهي تحترق بعد تدميرها ،إضافة الى

االستيالء على عتاد عسكري.
وع��ل��ى خ��ط االت���ص���االت م��ن أج���ل ح��ل األزم���ة
اليمنية أك��دت مصادر إعالمية أن اجتماعا ً ثانيا ً
سيعقد خالل أسبوع بين ممثلين عن «أنصار الله»
والمؤتمر الشعبي والسعودية والواليات المتحدة
وبريطانيا وأوروبا.
وع��ق��د مجلس األم���ن ال��دول��ي أم��س بطلب من

بريطانيا جلسة مغلقة لبحث الوضع في اليمن،
حيث أطلع المبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ
أحمد المجلس من الرياض على التقدم الذي حققه
في محادثاته ،وقد رشح أنه سمع من السعودية
استعداد الرئيس اليمني للتفاوض مع «أنصار
الله» .يأتي ذلك فيما أبدى أعضاء في المجلس وال
سيما روسيا القلق من الحشد العسكري الخليجي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1خامس الخلفاء العباسيين
2 .2بركان مشتعل في كوستاريكا ،دويبة كريهة الريح تألف
األماكن القذرة في البيوت
3 .3صف (باألجنبية) ،تكتبا التاريخ ،سرق
4 .4مدينة أميركية ،عائلة سياسي وكاتب فرنسي راحل
5 .5تحصل على ،خصم ،ضمير متصل
6 .6كتبوا ،حلية تلبس في اليد
7 .7موضع الكب ،مدينة هندية
8 .8متشابهان ،عسل ،يومي (باألجنبية)
9 .9نظمنا ،حرف أبجدي مخفف ،هدم البناء
1010حقير ،نفرحه ،نوتة موسيقية
1111تأنس ،مصيف سوري
1212تواكب العمل ،مثيل ،للتفسير

1 .1ساحران فتنا الناس فأخذهما الله
2 .2قصر ،مضيق بين السويد والدانمارك
3 .3متشابهان ،تهذب ،غيّرت
4 .4مدينة بلجيكية ،حرف نصب ،نوتة موسيقية
5 .5نستفسر من ،مدينة سعودية
6 .6دولة أميركية ،حيوان مفترس
7 .7وجهة نظر ،زوج
8 .8تالل ،بلدة لبنانية
مسوا ،توعد
9 .9خالف خيرّ ،
1010يقترب من ،شريان في العنق
1111دخلنا فجأة ،ضربنا بقبضة اليد
1212صاح التيس ،ألقي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،718245963 ،564913728
،836127549 ،392768154
،247596381 ،159384276
،621879435 ،985432617
473651892

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1وادي التيم ،ام  ) 2لبنان،
اس��ه��ال  ) 3ف��ر ،قسم ،اذل��ه��ا ) 4
رينو ،داعبت  ) 5هارتفورد ،يأم
 ) 6مست ،رنمها ،را  ) 7الحال،

الي��ن  ) 8ت��اب��وت ،ال��ي��د  ) 9ون،
رهن ،املنا  ) 10نأتي ،هدما 11
) مناسبات ،اس��ر  ) 12المنيا،
همدان.
عموديا:
 ) 1ولفرهمبتون  ) 2ابرياس،

ان��ام��ل  ) 3دن ،ن��رت��اب ،تنم ) 4
ياقوت ،لوريان  ) 5انس ،فرحته،
سي  ) 6مدونا ،نهبا  ) 7تان ارمال،
دا  ) 8يساعده ،المته  ) 9مهذب،
اليما  ) 10التي ،ادل ،اد  ) 11اله،
اري ،نبسا  ) 12المانيا ،رن.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روب��رت
ريدفورد من اخراج كين كوابيس.
مدة العرض  104دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .م��دة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،سينمال،
غاالكسي).
Connasse, princesss
des coeurs
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة كاميل
ك��وت�ي��ن م��ن إخ� ��راج ال� ��وس النغ
وناعومي ساغلو .م��دة العرض
 80دق��ي��ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
.)ABC
A Mouse Tale
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ارنولد من إخراج دايفد بيسبانو.
مد العرض  96دقيقة( .فوكس،
 ،ABCكونكورد ،غاالكسي).
No Escape
فيلم تشويق بطولة اليك بيل
من إخراج جون اريك دويل .مدة
العرض  103دقيقة( .كونكورد/
 ،ABCسينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Transporter
Refueled
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة راي
ستيفينسون م��ن اخ ��راج كاميل
ديالمار .مدة العرض  96دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال ،اس� �ب ��اس،
فوكس).

