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دمـــــشق) ,أ ف ب) - بـــــعـــــد طـــــول
انتـظار يـجلـس أبو عـبدو بـحماس
خـلف مقـود قاطـرة لـينـطلق في أول
جـولــة جتـريـبــيـة الخــتـبـار الــسـكـة
احلـديـديــة في جــنـوب دمـشـق بـعـد
تـأهـيـلـها إيـذانـاً بـإعـادة الـعمل في
ـتـوقــفـة مـنـذ قـطـارات الــعـاصـمــة ا

سنوات النزاع األولى.
ومع حتول حـركة االحـتجـاجات في
ســوريـا إلى نـزاع مـســلح في الـعـام
ـــــعـــــارك  2012وتــــــوسع دائـــــرة ا
ــنـاطق وامــتــدادهـا إلـى غـالــبــيــة ا
الـسـوريـة تــوقـفت خـطــوط الـسـكـة
احلديدية التي كانت تربط ب كافة
احملـافــظــات الـســوريــة عن الــعـمل.
وأعـيـد تـشـغـيل بـعـضـهـا تـدريـجـيـاً

. ناطق األكثر أمناً خصوصاً في ا
يــقــوم أبـو عــبـدو ( 42عــامــاً) بـزيه
ـــوحـــد لـــعـــمـــال الـــســـكـــة األزرق ا
احلـديديـة بـتنـظيـف الزجـاج أمامه
بــانـــتـــظـــار الـــضـــوء األخــضـــر من
ــســؤول عن عــمــلــيـات ــهــنــدس ا ا
الـتـأهـيل لالنـطالق. وفـور حـصـوله
عــلـــيه الــضــوء األخـــضــر يــبــاشــر

رحلته األولى.
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ويـقـول لـوكـالـة فـرانس بـرس بـفرح
"أنـــتــــظـــر هــــذا الـــيـــوم مــــنـــذ ست
ســـنـــوات". بـــعـــد تــــوقف الـــســـكـــة
احلديدية في دمـشق جرى نقل أبو
عبـدو للعـمل في مديـرية النـقل لكنه
لم يــسـتــمــتع بـوظــيــفـته اجلــديـدة.
ويـوضـح "لم يـكن لــدي عـمل واضح
في مديرية النـقل وقد اعتدت العمل
مع الـقــطـارات (...) اآلن فـقط أشـعـر
وكـــأنــنــا عـــدنــا إلى فــتـــرة مــا قــبل
احلـرب". وتـوقف الـعـمل في مـحـطة
عارك القـدم األساسـية مع وصـول ا
إلى حي القـدم في جنـوب العـاصمة
ــعـارضـة ثم وسـيـطــرة الـفــصـائل ا
تــنــظــيم الــدولــة اإلسالمــيــة عـلــيه.
وتــــمـــــكن اجلـــــيش الـــــســــوري في
أيـار/مـايـو من اسـتعـادة الـسـيـطرة
على كافة أحياء دمشق ومحيطها.
وســـرّعت وزارة الـــنـــقل عــمـــلـــيــات
تـأهــيل الــسـكك بــ مـحــطـة الــقـدم
ــعـــارض في ضـــاحــيــة ومـــديــنـــة ا
دمـشق اجلـنـوبـيـة السـتـخـدامه في

ـواطـنـ الى مـعرض عـمـلـيـة نـقل ا
دمــشق الــدولي الــذي  افــتــتــاحه
ـعــارض عـلى الـسـبـت في مـديــنـة ا
أطراف دمـشق. ويتم يـوميـاً تسـيير
ـعـرض وفق  28رحـلــة قـطـار إلى ا
ومـا أوردت وكالـة األنـباء الـسـورية

الرسمية (سانا).
مــــنـــذ انــــدالعه في الــــعـــام ?2011
تــسـبـب الـنــزاع في ســوريــا بــدمـار
هائل في البنى التحتية من شبكات
مــــــيــــــاه وكـــــــهــــــربــــــاء ومــــــدارس
ومـســتـشـفـيـات. كـمـا أحلق أضـراراً
ــرافق ومـــنــشـــآت عــامــة بـــالــغـــة 
ـناطق الـتي شهدت خصـوصاً في ا
مــــعــــارك طــــاحــــنــــة. وقـــدرت اال

ـتـحـدة كـلـفــة الـدمـار بـنـحـو 400 ا
مليار دوالر.

وتــهــدف احلــكــومــة الـســوريــة إلى
إصالح حوالى  1800كـيلـومـتر من
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أصـل كـامل خط الــسـكـة احلــديـديـة
في الــــبالد والــــبـــالـغ طـــوله 2450
ـكــتب اإلعالمي كـيــلـومــتــراً وفق ا
لــوزارة الـــنـــقل. وتـــعـــمل الـــســـكــة
احلــديـد حـالـيـاً بــشـكل أسـاسي في
ـنـطـقـة الـسـاحـلـيـة بـ الالذقـيـة ا
ــنــأى وطــرطـــوس الــتـي بــقــيـت 
نـسبـيـا عن النـزاع في سـوريا. كـما
أعـيـد الـعــمل بـهـا في مــديـنـة حـلب
وصوالً إلى ضاحية جبرين القريبة

منها.
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وأعدّت وزارة النـقل السوريـة خطة
اطـلــعت فـرانس بـرس عـلى نـسـخـة
منـها تتـضمن إعـادة تأهيل الـسكة
بــــ دمـــشـق وحـــمـص من جــــهـــة
وحــمص وحــلب من جــهــة ثــانــيـة
فـــضالً عن إعــــادة وصل الـــســـاحل
الــســـوري بــديــر الـــزور في أقــصى

شرق البالد. ومن مكتبه في دمشق
يــوضح وزيـــر الــنــقل عـــلي حــمــود
لــفــرانس بــرس "ســيــكــون لــلـســكك
احلــــديــــديـــة الــــدور األســــاسي في
مـرحلـة إعادة اإلعـمـار كونـها تـنقل
البـضائع بـأحجـام كبـيرة وبـسرعة
كبيـرة وكلفـة أقل". ينظـر حمود إلى
خريـطـة أمامه ويـشيـر إلى احلدود
الـتـركـيـة شـمـاالً واألردنـيـة جـنـوبـاً
ـوانئ ويــقــول "اخلــطـة هي وصـل ا
الـســوريّـة بـدول اجلـوار". ويـضـيف
"نــــحـن نــــافـــــذة اخلــــلـــــيج واألردن
ـتوسّط (...) والـعراق عـلى الـبحـر ا

سنُعيد وصل احلدود باحلدود".
اضـيـ استـعاد وخالل الـعامـ ا
اجلــــيـش الــــســــوري بـــــدعم روسي
مـــنـــاطق واســـعــة فـي الــبـالد كــان
آخـرهــا اجلــنــوب الــســوري وكـامل
احلـدود مع األردن حـيث يـقع مـعـبر

الــزمن لــكي نُــعــيـد تــأهــيل الــســكـة
احلديـدية التي سُـرقت أجزاء مـنها
وتـــخــــربت أجــــزاء أخــــرى بـــفــــعل

احلرب".
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ويضـيف "كلنـا شوق لسـماع صوت
حـركـة الـقـطـارات يـصـدح من جـديد
هـنـا وهـنـاك". يـعــمل الـتـكـريـتي في
هـذا الـقـطـاع مـنـذ ثالثـ عـامـاً هو
الـذي نـزح من حي الـقـدم الـدمـشقي
في بـــدايـــة الـــعــام  2013بـــعـــدمـــا

عارك إليه. وصلت ا
ويــقـــول "لــديّ حــلـم بــأن أعــود إلى
مـنــزلي وتــعـود مــحــطـة الــقـدم إلى
ســـابـق عـــهـــدهـــا لـــتـــصل بـــ كل
احملافـظات السـورية (...) ولـنساهم
ــواد الـالزمــة في إيـــصـــال كـــافـــة ا
ناطق التي إلعادة اإلعمار إلى كل ا

طالها الدمار".

منذ أن بـدأ أبناء شـعبنـا تظاهـراتهم قـبل عدة سنـوات مطالـب بحـقوقهم
والى التـظـاهـرات احلالـيـة خـصوصـا تـظاهـرات أهـلـنا في الـبـصـرة التي
ـاء الـصـالح لــلـشـرب والـكـهـربـاء طـالـبـوا فـيــهـا بـأبـسط حـقـوقــهم وهي ا
ال العام والوظائف والـعدالة االجـتماعـية ومحـاسبة الـفاسدين وسـراق ا
بعد ان أوصلهم ساسة الصدفـة وساسة الفشل وسارقي أموال الشعب
الى حـالــة يـرثـى لـهــا من سـوء اخلــدمـات ومن الــبـطــالـة الــفـقــر واجلـوع
تـعمد لـلبنـاء واألعمار وبـعد ان سرقوا األمراض ومن اإلهمـال الكبـير وا
األموال الكبيرة التي خصصت للبصرة وغيرها من احملافظات ووزعوها
ـتـظـاهـرين  في كل يـوم يُـسـمـعـون الـسـيـاسـي بـيـنـهم وبـ أحـزابـهم وا
أشـنع وأبـشع األوصـاف وأحـطـهـا فــتـارة يـصـفـونـهم بـالـلـصـوص وتـارة
بـالــفــاشـلــ وأخــرى بـالــفــاسـدين واالحـط من هـذه األوصــاف وصــفـهم
شكلة ان هؤالء الساسة كأنهم ال يسمعون هذه بالعمالء لدول اجلوار وا
شـينـة وال حترك فـيهم سـاكنـاً بعد ان مـسحـوا قطـرة احلياء األوصاف ا
من جباهـهم وأبدلوهـا برصـعات مكـوية ليـوهمـوا البسـطاء أنهـا تدل على
كثـرة الـسـجـود والـصالة وهم أبـعد مـا يـكـونـوا عن الـصالة وعن مـباد
الدين احلنيف  ,فماذا يـقول لـكم الشعب أكـثر من هـذه األوصاف وماذا
يفـعل بـعد ان احـرق مـقرات أحـزابـكم ألـيست هـذه رسـالة واضـحـة على
رفضه لكم وألحـزابكم بعد ان دمـرتموه وسـحقتـموه وبعد فـشلكم الـكبير
اذا في إدارة الدولـة وبعـد سـرقاتـكم الكـبرى ألمـواله ولـثروات الـوطن و
سـيـئة شـيـنـة وا يصـفـكم بـعد ان اسـتـحـضر كل األوصـاف الـقـبيـحـة وا
وانـتم كـأنـكم ال تـسـمـعـون أو كـأنـكم كـمـا وصـفـكم الـله تـعـالى في كـتـابه
الكر ( ولقد ذرئـنا جلهنم كثـيراً من اجلن واإلنس لهم قلـوب ال يفقهون
بها ولهم أع ال يبصرون بها ولـهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام
بل هم أضل أولـئـك هم الـغـافــلـون ).  فـيــا أنـصـاف الــسـيـاســيـ يـا من
خـذلـتم الـشـعب وخـنـتـمـوه وسرقـتـم أموالـه وحـولتـمـوهـا الى أرصـدة في
بنـوك الـعـواصم األوربـية والى عـقـارات وعـمارات وشـركـات في مـخـتلف
دول العالم ويا من جوعتم شعبكم وأفقرتموه وأمرضتموه وحرمتموه من
أمواله الـطـائـلة الـتي جـعـلتـمـوهـا نهـبـاً لكم ولـعـوائـلكم ومـريـديـكم ويا من
حرمـتم الـشعب من أبـسط اخلـدمات الـتي تقـدمـها أفـقر الـدول األفـريقـية
ة اء والكهرباء ويا من حرمتموه من احلياة احلرة الكر لشعوبها وهي ا
ـنـطـقـة وشـعـوب الدول الـنـفـطـيـة ويـا من حـرمـتـمـوه من أسـوة بـشـعـوب ا
حريتـه في اختيـار قادته بـعد ان زور االنـتخـابات لـيس في هذه الدورة
حسب بل في كل الدورات الـسابقـة  ويا من  اعـترفتم أمـام الشعب ومن
عـلى الـفـضـائـيـات  بـأنكـم قـد  فـشلـتـم في قـيـادة الـبلـد وإيـصـاله الـى بر
األمـان بل أوصـلـتـمـوه الـى الـهـاويـة الـسـحـيـقــة وأدخـلـتـمـوه نـفق الـظالم
واجلهل واألمية واخلرافات بعد ان دمر التـعليم بكل مستوياته ودمر
العلم والثقافة واآلداب والـفنون ودمر الطب وسيسـتم القضاء وقضيتم
على الصـناعـة والزراعة وعـطلتم احلـريات وبـعد خيـانتـكم الكبـرى للوطن
والـشـعب عـنـدمـا سـلـمـتم ثـلـث مـسـاحـة الـعـراق لـداعش لـتـرتـكب أفـضع
جرائم العصر بحق أبناء شعبنا من مـختلف القوميات واألديان وتسببتم
في خسائر بشرية ومادية كبيرة جـدا ألبناء شعبنا ولوطننا خالل معارك
حتريـر مـدنـنا مـن داعش ما كـانت لـتـكـون لوال خـيـانـتكم  ,وبعـد كل هذا
وبقات ماذا تنتظرون من الشعب الفشل واإلخفاق وبعد كل السرقات وا
ان يقول لكـم فها هو الـيوم يسـمعكم أشـنع األوصاف وأسوأهـا وأحطها
وانـتم كـأنـكم ال تـسـمـعـونـهـا فـيـا لـعـدم حـيـائـكم ويـا خلـسـتـكم ويـاذلـتـكم
كاسب حتى وان كانت ناصب وسيعكم وراء ا ومهانتكم ويا لتشبثكم بـا
على حـسـاب الـكرامـة فـمـا جدوى حـيـاة االنـسان بـدون إحـسـاس وبدون
كـرامـة وبـدون وازع مـن ضـمـيـر حي وبــدون ان يـصـون نـفــسه وكـرامـته
وكرامـة عائلـته وما جـدوى حيـاة القـائد والـسياسـي إذا لم يحفـظ القسم
الـذي أقـســمه بـأنه سـيــخـدم الـشـعـب ويـحـقق أهـدافـه في احلـيـاة احلـرة
ـة ويـحـافظ عـلى مـصـاحلـة ويـصـون الـوطن ويـحـافظ عـلى سـيادته الـكر
وعزته وكرامته وعلى وحـدة ترابه وعلى مياهه ,وال ادري هل احلياة عند
هؤالء الـذين يـسـمـون أنـفـسهم بـالـسـيـاسـي أمـوال وعـقـارات وسـيارات
فارهـة وأرصدة في الـبنـوك  حتى وان كـانت على حـساب الـكرامـة وعزة
النفس أم احلـياة رسـالة إنـسانيـة اجتـماعـية من ال يـقدم فيـها خـصوصاً
من الـقـادة والــسـيـاسـيــ خـدمـة لـوطــنه وشـعـبه  ويــعـمل من اجل إعالء
شانهما واحملافظة على حـقوقهما فسيلعنه الـتاريخ ويلعنه الشعب ويلقي

صير. به ان طال الزمن أو قصر في مزابل التاريخ وبئس ا

qO¼Qð∫  عمال سوريون يعملون في اعادة تأهيل خط سكك احلديد في دمشق 

نـــصــيب الـــذي كــان يـــصل تـــركــيــا
ولـبـنـان عـبـر سـوريـا بـاألردن ودول
اخلـــلـــيج. تـــشـــدد دمـــشق عـــلى أن
"إعادة اإلعـمار هي أولى األولـويات
في ســوريــا" حــيث تــســبب الــنـزاع
ـقــتل أكـثـر من  350ألف شـخص
وبــنـزوح وتــشـريـد أكــثـر من نـصف

السكان داخل البالد وخارجها.
ـــؤديـــة من في إحـــدى احملــــطـــات ا
ـعـارض جـنـوب الـقـدم إلى مـديـنـة ا
دمـــشق انـــهـــمك عـــمـــال قــبـل أيــام
بــوضـع الــلــمــســـات األخــيــرة عــلى
السـكة احلديـدية بإشـراف من مدير
اخلـطــوط احلـديـديـة في الـعـاصـمـة

رضوان تكريتي.
) وقد لفّ ويـقول تـكـريتي ( 58عامـاً
رأسه بـقــطـعـة قــمـاش تــقـيه حـرارة
الـــشـــمـس "بــاتـت مـــرحـــلـــة إعــادة
اإلعمار على األبواب ونحن نسابق
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كثيـرة جدا هي تبـعات حكم األحـزاب التي تسـلطت على حـكم العراق
بعد إزاحة الطاغيـة و حزبه من السلطة رغم بقاء الـبعثي يعملون في
كـنهم حرقـه و يحلـمون بأعـادة بعثـهم من جديد اخلفـاء يحرقـون ما 
أما تبعات سلطة األحزاب التي حـكمتنا فال تعد و ال حتصى فشرهم
نـال لـيس فـقط حـيـاتـنـا اليـومـيـة و أثـر عـلى كل مـفـاصل الـعيـش التي
تعـيـشـهـا الـبـلـدان األكثـر فـقـرا في الـعـالم رغم مـا تـمـلـكه من خـيرات
ـا نـالت حـتى جـيـروهـا لـصـالح أحــزابـهم و أقـاربـهم و عـوائــلـهم و ا
معـتقدات الـعراقـي و أفكـارهم فتشـوهت صورة االسالم و انـتكست
ــعـمــمـ سـمــعــة اإلسالمــيـ و أنــتـشــر االحلــاد و شـوهت صــورة ا
وأرادت الـناس عن الـتدين و حـمـلوا الـدين كل ما يـحـصل بفـعل لبس
الــفـاســدين الـتي االسـالم مع حـمالت شــرسـة ضــد اإلسالم من قـبل
الحـدة و أعداء الـدين و غـيـرهـا من الـتـبـعـات التي ال الـعـلـمـانـيـ و ا
ـتسـلـطـ فـمـا يـهـمهم اوال يـهـتم لـتأثـيـراتـهـا الـفـاسديـن لتـأثـيـراتـهـا ا
وأخـيرا هـو زيـادة ارقام أرصـدتـهم في البـنـوك و زيادة عـقـاراتهم في
تـظـاهرات و خالل مـتابـعتي دول الـعالم والـيوم و نـحن نـعيش فـورة ا
ـتظـاهرين لـها من خالل الـشارع و الـلقـاءات التـلفزيـونيـة و أحاديث ا
لـفت أنــتـبـاهي  و بـشــكل كـبـيــر كـثـرة مـا تــتـردد عـبـارة تــمـني تـسـلط
اليهودي بدل هؤالء الـفاسدين ( والله لو يحكـمنا اليهودي و ال ذولة )
الـيـهود أشـرف من هـذولـة  و غيـرهـا من عبـارات تـمـني حكم الـيـهود
ورغم أن الـقصد مـن هذه الـعبـارات هو أنهـم يتـمنون أن يـحكـمهم أي
شـخـص مـهــمـا كــانت ديــانـتـه و يـكــون عــادال بـحــكـمـه أفـضل من أن
يـحـكـمهـم فاسـد و ظـالم و هـو يـدعي االسالم و قـد يذكـر الـصـهـيوني
كـمثـال ألنهم يـعـرفون أن أظـلم البـشر هم الـصـهايـنة فـذكروا أشـد ما
كن ذكـره كمـثل و هـذا حق ال خالف فيه فـما نـريده من احلـاكم هو
عدله ال ديـنه ألنه مجرد مـدير يديـر السـلطة عـلى أن ال تكون له سـلطة
تـشـريـعـيـة أو قـضـائـيـة و لـكن في نـفس الـوقت هـنـاك أشـارت عـديـدة
ترافق هذه العبارات منـها أنها تستبطن مـدح و أطراء باليهود و منها
أنها تنـزه اليهود عن الـفساد و الظـلم و هذا ما يجب االنـتباه له و هو
ا يسمى من احلرب الناعمة الـتي نخضع لها من قبل أجـهزة العدو 
احلـرب اإلدراكـية الـتي من أهم أسـلحـتـها الـقـوة النـاعـمة و هـنـا أقول
لـلـذين يتـمـنون أن يـحكـمـهم اليـهـودي أسألـوا الفـلـسطـيـنيـ عن حكم
كن الـيهـود قبل أن تـتمـنونه فـهم أدرى بـحكـمهم و لـلحـقيـقة الـتي ال 
أنـكـارهـا أن من أسس لـهـذا النـظـام و انـشـأه و رعـاه مـنذ 2003 الى
الـيوم هم الـيـهود و اداتـهم أمـريكـا فـمجـلس احلـكم هو أسـاس الـظلم
ـلـغـم الذي الـذي نـأكل مـن صـيـنـيتـه الـفـاسـدة إلى الـيـوم والـدسـتور ا
نـعـاني من هـزاته االرتـدادية و الى مـاشـاء ربي الـذي أوجـد الطـائـفـية
كن جتاوزهـا حتى لو وجد عدد من اخمللص واحملاصصة التي ال 
و ارادوا الـتـغيـيـر فكـل ما يـجـري في الـعراق الـيـوم هو
تخطيط الـذي تتمنون حـكمه فهو االب و الراعي و
احلـامي لــهــذا الــفــسـاد و أن كــان ال يــظــهـر في
الصورة فهو معتاد أن أن يحرك الدمى باخليوط

. و دمتم سا

النجف
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) أ ف ب) - انـــــهـــــارت { جـــــنــــــيف
مـحـادثـات مـنتـظـرة مـنـذ مـدة طـويـلة
بـ طـرفي الـنـزاع في الـيمـن السـبت
حــتى قــبل انــطـالقــهـا بــعــدمــا رفض
احلــوثـيــون الــسـفــر إلى جــنـيف في

عارك على االرض. ح تواصلت ا
وأمــــام هــــذا الـــتــــطــــور دعــــا زعــــيم
تمـردين احلوثـي أنصـاره السبت ا
إلى "التصدي للعدوان" و"التطوع في

اجلبهات".
ــلك احلـوثي في خـطـاب وقـال عـبـد ا
مـــســـاء الـــســـبـت إن "خـــيـــارنـــا هـــو
الــصــمــود والــثــبــات واالســتــبــســال
والتـصـدي للـعـدوان في كل اجملاالت"
داعــيــا "األحــرار والــشــرفــاء في هــذا
الشعب الـعزيز أن يـهبوا الـيوم بعزم

يدان". وتصميم وإصرار إلى ا
ـطـلوب الـتـحرك في وشدد عـلى أن "ا
كل االجتاهات ضـمن عملـية التـجنيد
فـي الـــدفــــاع واألمن والــــتــــطـــوع في

اجلبهات".
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وجاء كالم احلوثي بعـد ساعات على
ـــتـــحــدة إلى إعالن مـــبـــعــوث األ ا
اليمن مارتـن غريفيث فـشل محادثات
جــــنـــيف. وقـــال االخــــيـــر أنه أجـــرى
"مــشـاورات مــثـمــرة" مع الـوفــد الـذي
ـــثل حـــكــومـــة الــرئـــيس عـــبــد ربه
مــنــصــور هـــادي لــكــنه أقــر بــأنه لم
ــتـــمــردين يـــنــجح فـي إقــنـــاع وفــد ا

احلوثي بالقدوم إلى جنيف.
وقــال لــلـصــحــافـيــ "لم نــتـمــكن من
إقنـاع (...) وفـد صنـعـاء بالـقدوم الى
هــنـا. لم نــنـجح بــذلك بـكل بــسـاطـة"
مــــصــــرا مع ذلـك عــــلى أن اجلــــهـــود

ستتواصل ليجتمع الطرفان.

ـــــتـــــوقع أن تـــــنـــــطـــــلق وكـــــان من ا
احملـادثـات الـتي كـانت سـتشـكل أول
ــتـحــاربـ في لــقـاء بــ الــطـرفــ ا
اليمن منذ سنت رسميا اخلميس.
ـدعـومـ من إيـران لـكن احلـوثـيـ ا
الـذيـن يـخـوضــون حـربـا دامــيـة ضـد
احلـكـومـة الـتي تـدعـمـهـا الـسـعـوديـة
رفــضـوا مــغـادرة صــنـعــاء مـا لم تف
ــتـحــدة بـعــدة شـروط بــيـنــهـا األ ا

ضــمـان الــعــودة اآلمـنــة لــوفـدهم من
جنيف إلى صنعاء.

واتـــهــمــوا الــتــحـــالف الــذي تــقــوده
السعودية بالتخطيط الحتجاز الوفد
ـــقــرر أن فـي جــيـــبـــوتي حـــيـث من ا
تــتـوقف طــائـرتــهم في طــريـقــهـا إلى

جنيف.
وأشـار احلوثـيـون إلى خـشـيـتهم من
تــكــرار مــا حــدث في  2016عــنــدمــا

انــهـارت احملــادثــات الـتـي اسـتــمـرت
 108أيـام في الـكـويت واحـتـجـز وفد
احلوثـي في عُمـان مدة ثالثـة أشهر
بـسبـب احلظـر اجلـوي الـذي يـفرضه

التحالف.
وازداد الــوضـع تــعــقـــيــدا مع انــدالع
الـقـتـال مـجـددا عـلى األرض اجلـمـعـة
ـدعــومـة من إثــر تـضــيـيـق الـقــوات ا
الـــتـــحــالـف اخلـــنـــاق عــلـى مـــديـــنــة

ـطلـة عـلى الـبـحـر األحـمر احلـديـدة ا
والـتـي يـسـيـطــر عـلـيـهــا احلـوثـيـون.
عركة من توقع أن تكون ا وكان من ا
ــواضــيع أجل احلــديـــدة بــ أبــرز ا

التي ستتم مناقشتها في جنيف.
من جـــهــته اتـــهم وزيــر اخلـــارجــيــة
الــيــمـــني خـــالــد الــيـــمــاني الـــســبت
ـــتــمـــردين بــالـــعــمل عـــلى "إفــشــال ا
ــــشــــاورات" وبـ"الـالمــــســــؤولــــيــــة ا

واالستهتار".
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واعـتبـر أن غـيابـهم عن جـنـيف ناجم
ـــنـــاطق عن قـــلـــقـــهم مـن خـــســـارة ا

اخلاضعة لسيطرتهم.
وانتقد كذلك غريـفيث الذي اعتبر أنه
يعمل على "ترضية اجلانب االنقالبي
والتمـاس األعذار له" من خالل رفضه
حتمـيـلهم مـسؤولـيـة فشل احملـادثات

بشكل مباشر.
وردا عـلـى سـؤال حــول اجلـهــة الـتي
تــــتـــحــــمل مــــســـؤولــــيـــة إجــــهـــاض
فاوضات قبل أن تبدأ قال غريفيث ا
"لـيس واجـبـي أن ألـفت إلى األخـطـاء

بل التوصل إلى تسوية".
ـواقف الصادرة عن وندد اليـماني با
ــوفـــد الــدولي حـــيث أكــد أنه خالل ا
لـقـاءاته مع الـفـريق احلـكومـي كانت
تــصـريـحــات غـريــفـيث "تــنم عن عـدم
. ولـكن الـرضـا" عن سـلـوك احلـوثـيـ
عـلـنـا فـإن غـريـفـيث "يـلـتـمس األعـذار
لـــهم" بــــحـــسب وزيــــر اخلـــارجـــيـــة
الـيـمـني. وقـال إن عـدم الـضـغط عـلى
احلوثـيـ شجـعهم "عـلى االسـتهـتار

باجلهود الدولية".
ورغم الــسـجــال أعـرب غــريــفـيث عن
اعتـقاده هـذا األسبـوع بأن مـحادثات

جـنـيف سـتـقـدم "بـارقـة أمل" لـلـشـعب
اليمـيني أكـد السبت مـجددا أن أمله
لم يـــخـب. وأوضح أن "إعـــادة إطالق
(أي مفاوضات) يـعد مرحلـة حساسة

وهشة للغاية".
وأكــد "ال أعـتــبــر مـا حــصل انــسـدادا

فعلياً للعملية" السياسية.
وأشاد بـ"الـتقـدم اجليـد" الذي حـققته
احملــادثــات خالل األيــام األخـيــرة مع
الــوفـــد احلـــكـــومي فـي مـــا يــتـــعـــلق
ـا في ذلك بـإجــراءات بـنــاء الـثـقــة 
مــســائل مــتــعــلــقــة بــتــبــادل األسـرى

وإعادة فتح مطار صنعاء.
وقـــال غــريــفـــيث إنه ســيـــســافــر إلى
ـقبـلة مسـقط وصـنعـاء خالل األيـام ا
لـــوضـع األسس إلجـــراء مـــحـــادثـــات
ـح إلى أنه قـد مــســتـقــبــلـيــة. لــكـنه أ
ــحـــادثــات يــنـــخــرط في الـــبــدايـــة 

. منفصلة مع اجلانب
WK³I   «—ËUA

ـــبـــكـــر جــدا وأضـــاف "ال يـــزال مـن ا
ـــشــاورات الــقـــول مــتى ســـتُــعـــقــد ا
ـقبـلـة". ويواجه غـريـفيث مـهـمة في ا
غـايـة الـصـعـوبـة إلنـهـاء نـزاع فـشـلت
جـميع اجلـهـود الدولـيـة السـابـقة في
ــبــعــوث الــثــالث لأل حــلـه. فــهــو ا

تـحـدة إلى اليـمن مـنذ الـعام 2014 ا
عـنـدما اجـتـاح احلـوثـيون الـعـاصـمة
صنـعاء حـيث أجـبروا حـكومـة هادي

على الفرار.
وقـتل نـحو عـشـرة آالف شـخص مـنذ
تحـالفة تدخـلت السعـودية والـدول ا
مــعـهـا لــدعم احلـكـومــة الـيـمــنـيـة في
 2015مــا أدى إلـى أزمــة إنــســـانــيــة
تحـدة بأنها متفـاقمة تـصفهـا األ ا

األسوأ في العالم.
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بــرازيــلــيــا تــعـرض لــلــطــعن بــعــدمـا
تــصـدى لـفــنـزويــلي سـرق ســلـعـا من
سوبـرمـاركت. وانهـالت مـجمـوعة من
الـــبــرازيــلــيــ بـــالــضــرب عــلى هــذا
الــفــنــزويــلي ألنــهم ارادوا االنــتــقـام

قتل مواطنهم.
وأحـيـا هـذا احلــادث الـتـوتـرات عـلى
احلــــــدود حــــــيـث يــــــدخل مــــــئــــــات
الفـنزويـلـي كل يـوم هربـا من األزمة
السياسية واالقتصادية في بالدهم.
لـذلك أعـيـد الـسـبت مـئـة شـخص الى
فـــــــنــــــزويـال عــــــلـى مــــــ حـــــــافالت

استأجرتها احلكومة الفنزويلية.
وقال مصدر في القنصلية الفنزويلية
لـــفـــرانس بـــرس "غـــدا ســـتـــنـــطـــلق
حــافالت أخـرى من بــوا فــيـســتـا الى
سـانـتا ايـلـيـنـا دو أوارين (فـنزويال).

نواصل عملية اإلعادة الى الوطن".
ويـــــعـــــيش اكـــــثـــــر مـن ثالثـــــ ألف
ا التي يبلغ فنزويلي في والية رورا
عـدد سـكـانـها  576ألف نـسـمـة كـما
يـفــيــد تـقــديــر لـلــمــعــهـد الــبــرازيـلي

للجغرافيا واالحصاء.
وعــلى الــرغم من جــهــود الـســلــطـات
العسـكرية الـبرازيليـة ومنظـمات غير
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا لأل حـكــومـيـة وا
ـتــحـدة لالجـئـ ال يــتـوافـر الـعـدد ا
الجئ إليـــواء جـــمـــيع الـــكـــافي مـن ا
ـهـاجـريـن الـذين ال يـزال عـدد كـبـيـر ا

منهم ينام في شوارع بوا فيستا.

مــجــازفــة كــبـيــرة إذ أن الــوســطــيـ
والـــلــيــبـــرالــيــ أكـــدوا مــرارا أنــهم
يـرفضـون "حـلـفا مع الـشـيـطان" وهي
الصفة التي يطلـقها على نفسه زعيم

وقراطيو السويد". "د
من جــهـتـهـا أشــارت مـنـظــمـات غـيـر
حكومية إلى "قلق" طالبي اللجوء من

تطرف. صعود اليم ا
وقال محمد وهو الجىء أفغاني يتقن
السويـدية ويبـلغ من العمر  18عاما
لفـرانس برس "أعـيش هـنا مـنذ ثالث
سنوات تعـلمت اللغـة ماذا سيحدث

لي إذا تولوا السلطة?
nMŽ Włu

الى ذلك  أعـــــيــــد حــــوالـى مــــئــــة من
الفنزويلي الذين كانوا يعيشون في
ـديـنـة بـوا الـشـوارع أو في مـالجئ 
فــيــســتــا الـبــرازيــلــيــة (شــمـال) الى
بالدهـم الــســـبت في أعـــقــاب مـــوجــة
جـديـدة من اعــمـال عـنف اسـفـرت عن
مقتل شخص كما اعلنت السلطات
الــبــرازيــلــيــة. وكــشــفت الــصــحــافــة
ـعـلـومـات قـبل أن الـبـرازيـلــيـة هـذه ا
يؤكـدهـا لوكـالـة فرانس بـرس قـنصل
فــنـزويال في بــوا فـيــسـتــا -عـاصــمـة
ـا وتــبـعـد حـوالى 200 واليـة رورا
كلم عن احلدود- واحلكومة احمللية.
ـا أن الشـرطة وأعلـنت حكـومة رورا
جتري حتـقيـقا حـول مقـتل شخـص
ـاضي. ويـقـول شـهود إن اخلـمـيس ا

تشهده كل أوروبا "حيث تفقد أحزاب
كـــانت في احلــــكـــومـــة مـــنـــذ عـــقـــود
ـشـهـد الـسـيـاسي قـاعـدتـهــا ويـبـدو ا

أكثر تشتتا".
وجنح ستيـفان لوفن في االبـقاء على
حـكـومـة األقـلـيـة الـتي يـقـودهـا حـتى
نهاية واليتها عـبر انتزاع تسوية مع
الــيــمــ خــصــوصــا حــول ســيــاســة
عـارضة مـصمـمة على الطـاقة. لـكن ا
ـكن أن يقوض إقصائه رغم أن ذلك 
ـنع تـأثـيـرا سـيـاسـيا اجلـدار الـذي 

وقراطيو السويد". مباشرا ل"د
وهـذه االسـتـراتــيـجـيـة تـنـطـوي عـلى

الــنـاخــبــ إلى "الـبــقــاء في اجلـانب
شرق من التاريخ". ا

أمــــــا زعـــــــيـم احملــــــافــــــظـــــــ أولف
كـريـسـتـرسـون فـقـد دعـا إلى "تـعـاون
يــتـجــاوز اخلــطـوط احلــزبــيـة لــعـزل

القوى" التي تسعى إلى "االنطواء".
وفي الــــوقت نــــفــــسه كــــان جـــيــــمي
ـوقـراطـيي اكـيــسـون زعـيم حــزب د
الـــســويـــد من جـــنــوب الـــبالد حــيث
مـعـاقل الـيــمـ الـقـومي يـؤكـد "نـحن
اآلن فـي وضع مــــــــنــــــــافـــــــســــــــة مع
ـــوقـــراطـــيــ االشـــتـــراكـــيـــ الـــد
ــعـتــدلــ لـنــصــبح أول حـزب في وا
الــبالد". وســتــعـطـي تـقــديــرات بــعـد
إغالق مراكز التصويت البالغ عددها
ســـتــة آالف عـــنـــد الــســـاعــة 20,00
 18,00)ت غ) صــــــــورة عـن تــــــــوزع
ـعـرفة األصـوات لـكـنـهـا لن تـسـمح 

قبلة. لون احلكومة ا
ــا أن أيــا من األحــزاب أو الــكــتــلـة
عـارضة يـبدو نـتهـية واليـتهـا أو ا ا
قـادرا عــلى احلـصـول عــلى خـمـسـ
ــان الــبـالغ ــئـة مـن مـقــاعــد الـبــر بــا
عـــــددهـــــا  ?349يـــــرجح أن جتـــــرى
مـــشـــاورات شـــاقـــة في الـــكـــوالـــيس
للتوصل إلى غالـبية أو حتى حتالف

أقلية.
وقـال ديــفـيـد أهـلــ مـديـرة دراسـات
اســـتــــطالعــــات الـــرأي فـي مـــعــــهـــد
ايبسوس في السويد إن هذا الوضع

ـوقـراطـيـ حـزب االشـتـراكـيـ الـد
ـعـتدلـ (مـحـافـظون) مـجـتـمـع وا
ـــئــــة من عــــلى نــــحـــو أربــــعــــ بــــا
ثل تراجـعا بأكثر األصوات أي ما 
من عــشــر نـقــاط عن الـنــتــيـجــة الـتي

سجالها في انتخابات .2014
ـسبـوق للـيم وقع غـير ا ويجـعل ا
هـيـمـنة ـتطـرف وضـعف األحـزاب ا ا
ـستـحيل الـتكـهن باسم تقـليـديا من ا

قبل. رئيس الوزراء ا
وقـــال الـــيــاس ( 18عـــامـــا) عـــشـــيــة
االقــــتــــراع "مـــــا زلت مـــــتــــرددا بــــ
ـــــعــــــتـــــدلـــــ واالشـــــتـــــراكـــــيـــــ ا
. احلـزب االشتـراكي ـوقـراطـيـ الـد
ـعـتـدلـ لـكنه ـوقراطـي يشـبه ا الـد
أوضح بـقـلـيـل في مـا يـريـده ويـسـيـر

باجتاه هدفه مباشرة".
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يـــقــــدم رئـــيس الـــوزراء االشـــتـــراكي
ـوقــراطي ســتـيــفـان لــوفن هـذه الــد
االنتخـابات عـلى أنها "اسـتفـتاء على
دولــة الـرفـاهــيـة" بــيـنـمــا يـعـتــبـرهـا
الــيـــمــ الـــقــومـي تــصـــويــتـــا عــلى
ـتـعـلـقــة بـالـهـجـرة ودمج سـيـاســته ا
ــهـــاجـــريـن في هـــذا الـــبـــلـــد الــذي ا
اسـتـقـبل  163ألف طـالب جلـوء عـام
 2015وحده أعلى نـسبة في أوروبا

مقارنة مع عدد السكان.
وعــــشـــــيــــة االقـــــتــــراع دان رئـــــيس
احلـــكــومــة "قــوى الـــكــراهــيــة" ودعــا

{ ســـتـــوكــهـــولم) ,أ ف ب) - تــوجه
الــنـاخــبـون فـي الـســويـد إلى مــراكـز
االقـتــراع امس األحـد في انــتـخـابـات
تـشـريـعـيـة سـيـعـاقـبون خـاللـها عـلى
األرجـح احــــدى آخـــــر احلــــكــــومــــات
الـيـسـاريــة في اوروبـا الـتي تـمـزقـهـا
خالفـــات حـــول مـــســـألـــة الـــهـــجــرة
ـنـحون نـتـيـجة تـاريـخـية لـلـيـم و
الـــقــــومي عـــلـى حـــســــاب احلـــزبـــ

. الكبيرين التقليدي
وفـتـحـت مـراكـز الـتـصــويت أبـوابـهـا
عـند الـسـاعـة الثـامـنة ( 06,00ت غ).
ـشاركـة وهي عادة وستـكون نـسـبة ا
مـن األعـــــــلى فـي االحتـــــــاد األوروبي
ــئـــة في انــتــخــابــات (بــلــغت  86بــا
 ?(2014من أهم الــرهـانــات بـيــنـمـا
كــان واحــد من كل خــمـســة نــاخــبـ

مترددا في األيام األخيرة من احلملة.
ويـبـدو التـعـبـئـة في صـفـوف نـاخبي
ــتـطــرف أكـبــر من نــاخـبي الــيـمــ ا

األحزاب األخرى.
وتــشـيــر اسـتــطالعــات الـرأي إلى أن
ــوقـراطـيـو الــسـويـد" الـذي حـزب "د
يــــرى في وصــــول مـــئــــات اآلالف من
طالبي الـلجـوء تهديـدا "ثقافـيا" على
ــــانــــيــــا" غــــرار حــــزب "الــــبـــــديل ال
ــئـة سـيـحـصل عـلى بـ  16و 25بـا

من األصوات.
ـهـيمـنـان على وسـيحـصل احلـزبان ا
الساحة الـسياسـية السويـدية وهما

ستيفان لوفن

ني يسير نحو مبنى دمرته غارة للتحالف الذي تقوده السعودية في صنعاء  dO∫ طفل  bð


