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ظريف يهنئ المعلم بتحرير تدمر ودحر الإرهابيين ...والخارجية العراقية تع ِّبر عن ارتياحها

الأ�سد :الإنجازات الع�سكرية ودعم الأ�صدقاء �سي�ؤديان �إلى ت�سريع الحل ال�سيا�سي
أكد الرئيس السوري بشار األسد أمس أن كالً من السعودية
وتركيا وفرنسا وبريطانيا تعرقل حل األزمة السورية وتراهن على
فشل القوات الحكومية في المعارك على األرض.
وقال األسد في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية« :نحن لم
نغير مواقفنا ال قبل الدعم الروسي وال بعده ...ذهبنا إلى جنيف
وما زلنا مرنين».
وأَضاف الرئيس السوري« :ولكن بالوقت ذاته سيكون لهذه
االنتصارات تأثير على القوى والدول ،التي تعرقل الحل ،ألن هذه
الدول ،وفي مقدمتها السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا ،تراهن
على الفشل في الميدان ،لكي تفرض شروطها في المفاوضات
السياسية ...هذه األعمال العسكرية والتقدم العسكري ،سوف
يؤديان لتسريع الحل السياسي وليس عرقلته».
وأكد الرئيس السوري ،استجابة حكومة بالده للمبادرات كافة
التي طرحت بغية معالجة األزمة وإيجاد حل سياسي لها.
وقال األسد في هذا الصدد« :نحن استجبنا لكل المبادرات التي
طرحت من دون استثناء ومن كل االتجاهات ،حتى ولو لم تكن
صادقة ،الهدف هو أننا ال نريد أن نترك فرصة إال ونجربها من أجل
حل األزمة».
وتعليقا ً على دور روسيا في عملية تسوية األزمة السورية،
قال األسد إن «الدعم العسكري الروسي ودعم األصدقاء لسورية
واإلن��ج��ازات العسكرية السورية كلها ستؤدي لتسريع الحل
السياسي وليس العكس».
على صعيد المفاوضات السورية السورية ،أعلن سيرغي
ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن رحيل الرئيس السوري
بشار األسد ال يمكن أن يكون شرطا ً مسبقا لمواصلة المفاوضات
السورية.
وق��ال ريباكوف في حديث الى وكالة «إنترفاكس» ،إنه من
المهم أن تبدأ أط��راف المفاوضات في الجولة المقبلة ،في 11
نيسان ،إج��راء اتصاالت مباشرة ،وأال تتحول المفاوضات إلى
سلسلة لقاءات بمشاركة المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا
ووفود الدول األعضاء في مجموعة دعم سورية .وأكد« :يجب على

السوريين بدء محادثات فيما بينهم في نهاية المطاف».
وتعليقا ً على تصريحات وزير الخارجية األميركي حول وضع
دستور سوري جديد قبل آب المقبل قال ريابكوف إنه ال يمكن تحديد
الفترة الزمنية لوضع الدستور ألن ذلك يتطلب عمالً تحضيرياً.
وأكد الدبلوماسي الروسي« :سنعمل بشكل شامل على قضايا
الدستور وغيرها من جوانب العملية السياسية في سورية».
كما أكد ضرورة ضمان التمثيل المناسب ألكراد سورية من أجل
إنجاح الجولة المقبلة من المفاوضات ،مشيرا ً إلى أن ذلك واجب
للمضي قدما ً في العملية.
من جهة أخرى ،قال ريابكوف إنه ينوي عقد لقاء األربعاء مع
نظيره األميركي توم شينون لبحث مسائل التسوية السورية
وموضوع إي��ران والعالقات الروسية األميركية ،مشيرا ً إلى أن
زيارة شينون إلى موسكو تأتي امتدادا لمحادثات الجانب الروسي
مع وزير الخارجية األميركي جون كيري.
ولتعزيز طريق الحوار ،أعلنت الصين تعيين مبعوث خاص
لها إلى سورية بهدف اإلسهام في تعزيز الحوار السوري السوري
لحل األزمة وزيادة التعاون والتواصل بين األطراف المعنية بشكل
أكثر فاعلية.
وق��ال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي
في مؤتمر صحافي اليوم« :إن الصين قادرة على مواصلة لعب
دور بناء في السعي إلى التوصل لتسوية مناسبة لألزمة في
سورية ،فهي كعضو دائم في مجلس األمن الدولي كانت تقوم
بجهود إيجابية وبناءة في هذا االتجاه حيث خرجت بأفكار ذات
صلة وإج��راءات لحل األزمة وقدمت مساعدات إنسانية للشعب
السوري».
وأض��اف ل��ي« :إن المبعوث شي شياو ي��ان هو دبلوماسي
مخضرم ولديه خبرة كبيرة وكان سفيرا ً للصين في إيران وأثيوبيا
كما تسلم منصب رئيس البعثة الصينية إلى االتحاد األفريقي
وهو على دراية بشؤون الشرق األوسط بشكل جيد جدا ً وسيقوم
بمهامه بشكل جيد».
وفي سياق متصل ،أعلنت معارضة الرياض ،أمس ،استعدادها

الق�ضاء على قادة لـ «داع�ش» خالل عملية تحرير نينوى

المالكي يدعو القوى ال�سيا�سية �إلى ح�سم موقفها
ج����دد رئ���ي���س ائ���ت�ل�اف دول���ة
القانون في العراق نوري المالكي،
أم���س ،م��وق��ف��ه ال��داع��م ل�لإص�لاح
الشامل والجذري ،محذرا ً من أن
الوقت «بدأ ينفد» ،فيما دعا القوى
السياسية إلى حسم موقفها بشكل
واضح.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال
المالكي في معرض رده على أسئلة
الصحافيين الموجهة إليه عبر
نافذة التواصل مع وسائل اإلعالم
الخاصة ،بشأن النقاش الدائر بين
القوى السياسية ح��ول التغيير
ال��وزاري وموقفه منها ،إنه يجدد
موقفه «الداعم لإلصالح الشامل
والجذري ،بعيدا ً عن المحاصصة
بما يحفظ حقوق جميع مكونات
الشعب العراقي».
(التتمة ص)14

اعتبر الأن�شطة اال�ستيطانية غير قانونية

عريقات يطالب بتحقيق
دولي ب�إعدام كيان العدو للفل�سطينيين

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
األمم المتحدة اليوم االثنين بالشروع في إجراء تحقيق رسمي في أعمال القتل
خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات االحتالل بحق الفلسطينيين.
وطالب عريقات ،عقب لقائه المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم
بالشرق األوسط نيكوالي مالدينوف ،المنظمة األممية بالشروع في «إجراء تحقيق
رسمي في أعمال القتل التي يمارسها الجيش الصهيوني خارج نطاق القانون».
وبين أنه «منذ  13أيلول  2015وحتى يومنا الحالي فإنه تم تنفيذ  207حاالت
إعدام خارج نطاق القانون من قبل قوات االحتالل ضد أبنائنا ،مما يتطلب إجراء
تحقيق دولي عاجل».
وأضاف عريقات في بيان أصدره أول من أمس «على الرغم من إعالن حكومة
االحتالل أنها ستفتح تحقيقا ً في حالة اإلعدام الوحشي التي نفذت بحق المواطن
الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل يوم الخميس الماضي ،فإنه
استنادا ً إلى الوقائع التاريخية فإن التحقيقات الصهيونية ال تخدم العدالة».
ووقعت حادثة إطالق جندي صهيوني النار على الشاب الفلسطيني الجريح
عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الخميس الماضي،
وحاول الجيش الصهيوني على الفور تأكيد رفضه للحادثة والقول إنها حالة
«فردية».
ومن جهة أخرى ،أثار عريقات خالل اللقاء سياسة العقوبات الجماعية التي
تفرضها قوات االحتالل على الفلسطينيين بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء
الفلسطينيين وهدم المنازل والترحيل القسري وقرارات الكنيست العنصرية.
وأشار في هذا السياق إلى قرار إبعاد عائالت الشهداء ،إضافة إلى األنشطة
االستيطانية غير الشرعية بما في ذلك أحدث الخطط لبناء  900وحدة استيطانية
في مستوطنة «بسغات زئيف» غير القانونية بين القدس المحتلة ورام الله.

لخوض مفاوضات مباشرة مع ممثلي الحكومة السورية في
جنيف.
وفي تصريح الى وكالة «نوفوستي» الروسية أكد المتحدث
باسمها رياض نعسان أغا استعداد وفدها للتفاوض المباشر مع
«وفد النظام».
وف��ي تعليقه على ط��رح دمشق مطلب وج��ود وف��د موحد عن
المعارضة كشرط لبدء المفاوضات المباشرة ،اعتبر المتحدث
باسم الهيئة المدعومة من الرياض أن طرح مثل هذه الشروط
يدل على سعي الحكومة إلى عرقلة العملية التفاوضية وإنهائها،
بحسب تعبيره.

وكان مندوب سورية لدى األمم المتحدة بشار الجعفري قال،
أول من أمس ،إن وجود وفد موحد عن المعارضة يعد شرطا ً لبدء
مفاوضات سورية سورية مباشرة.
ويتوقع أن تنطلق الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة
بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف في  11من نيسان
المقبل.
من جهته ،اعتبر رودي عثمان رئيس ممثلية أك��راد سورية
في روسيا أمس ،أن المجتمع الدولي ال يريد انضمام األكراد إلى
الجولة الجديدة من مفاوضات السوريين في جنيف.
(التتمة ص)14

بيان المجل�س الوطني الفل�سطيني في يوم الأر�ض:
خيار مقاومة االحتالل ثابت وم�ستمر
عمان  -محمد شريف الجيوسي
أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له أمس،
الحق الثابت والمشروع في مقاومة االحتالل الصهيوني
حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس وعودة الالجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني لمناسبة الذكرى
الـ  ،40ليوم األرض؛ الذي حلت ذكراه أمس األربعاء على
تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وبأرضه وتجذره بها
رغم اإلرهاب اليومي واإلعدام الذي تمارسه قوات االحتالل
بحق أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين ،ورغم
استمرار جرائم وإره��اب المستوطنين وسرقة األراضي
وحرق األطفال تارة وإعدامهم تارات أخرى.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بتصعيد «الهبّة»
الشعبية الجماهرية ألن العدو لن يردعه ويوقف جرائمه
سوى استمرار المواجهة والنضال ،داعيا ً إلى تقديم أشكال
المساندة والدعم كافة لهذه الهبة المباركة ولشبابها؛ الذين
يضحون بأرواحهم الطاهرة من أجل الوطن ،ألن االحتالل
أفشل كل المساعي والمبادرات والتنكر لكل االتفاقيات

�صحيفة :قائمة ل�شخ�صيات تون�سية
م�ستهدفة من الإرهابيين
كشف مصدر أمني ج��زائ��ري لصحيفة «الفجر» ،أن
السلطات الجزائرية سلمت السلطات التونسية قائمة
بأسماء  50شخصية تونسية مهددة بالتصفية الجسدية
من طرف الجماعات اإلرهابية.
وأفاد المصدر ذاته بأن القائمة تضم شخصيات سياسية
ورياضية وفنية ورجال أعمال وإعالميين ،على رأسهم
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ،ورئيس الحكومة
الحبيب الصيد ،ووزير الدفاع فرحات الحرشاني ،ووزير
التربية ناجي جلول ،ووزيرة الثقافة سنية مبارك ،ووزير
الداخلية السابق لطفي بن جدو ،ورئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي ،والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد
شوكات ،وأسطورة كرة القدم التونسية ووزير الرياضة
األسبق ط��ارق ذي��اب ،والقيادي في حركة ن��داء تونس
حافظ قائد السبسي ،والمطرب صابر الرباعي ،والمطربة
لطيفة العرفاوي ،وشخصيات أخرى.

وأش��ار المصدر األمني إل��ى أن��ه تم الكشف عن هذه
القائمة للشخصيات التونسية المهددة باالغتيال من خالل
التحريات المكثفة التي تمت إثر إلقاء القبض على عدد من
اإلرهابيين التابعين لتنظيم «داعش».
وأوضحت الصحيفة الجزائرية نقالً عن المصدر األمني
أن تحريات مصالح األمن توصلت إلى أن عمليات االغتيال
كانت ستتم باستعمال وس��ائ��ل مختلفة ،كمسدسات
كاتمة للصوت ،إضافة إلى تفخيخ سيارات المستهدفين
بوضع مواد متفجرة .كما بين المصدر أن اإلرهابيين كانوا
يخططون العتماد طريقة التسميم ،بحيث أفضت اعترافات
بعض اإلرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من طرف
القوات الجزائرية ،إلى أن الجماعات اإلرهابية تمتلك مواد
سامة وقاتلة بمجرد اللمس ،كانوا يعتزمون طالءها في
مقابض أبواب المنازل وسيارات المستهدفين.
(التتمة ص)14

ليبيا :حكومة ال�سراج تعلن بدء االنتقال
�إلى العا�صمة طرابل�س
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة ال��وف��اق الوطني
التي تقرر تشكيلها خالل محادثات السالم بدء انتقاله
للعاصمة طرابلس لمباشرة مهامه ،متهما ً خليفة الغويل
رئيس حكومة طرابلس الموازية بعرقلة ذلك.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية
في بيان مساء أول من أمس ،إنه يعلن للرأي العام الليبي
والدولي بأن الترتيبات األمنية لمباشرة عمل حكومة
الوفاق الوطني من طرابلس قد استكملت وقد بدأ المجلس
الرئاسي في االنتقال لطرابلس لمباشرة مهامه.
وأكد المجلس في بيانه أنه حريص على دماء الليبيين
ومباشرة عمله من طرابلس بطريقة سلمية وآمنة ،موجها ً
أصابع االتهام إلى خليفة الغويل ،رئيس حكومة طرابلس
الموازية ،بعرقلة انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني إلى طرابلس والعمل فيها.
وك��ان خليفة الغويل رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني
المسيطرة علي طرابلس والتي ال تحظى باعتراف دولي،
قد أعلن في بيان رسمي قبل أيام رفضه لتسليم السلطة
لحكومة الوفاق الوطني وعدم قبوله بدخولها للعاصمة
طرابلس.
وكشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن خليفة
الغويل قد أغلق المالحة الجوية في المطارات غرب البالد
لمنع طائرة المجلس الرئاسي من الوصول لطرابلس،
مشيرا ً إل��ى أن إغ�لاق حركة الطيران تسبب في أزم��ات
إنسانية للعديد من الليبيين العالقين في المطارات من
مرضى وجرحى وأطفال ومسنين.
(التتمة ص)14

الموقعة ،وأدار ظهره لكل قرارات الشرعية الدولية التي
تكفل حالً عادال ً ودائما ً يعيد الحقوق ألصحابها.
كما طالب المجلس؛ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته
القانونية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ
إجراءات عاجلة تنقذ شعبنا وتحميه من إرهاب وإجرام
حكومة االحتالل ،حفاظا ً على األمن واالستقرار في منطقة
الشرق األوس��ط؛ التي تشهد صراعات ونزاعات دامية
أساسها ومنبعها استمرار هذا االحتالل ألرضنا وشعبنا.
ودع��ا المجلس الوطني الفلسطيني أب��ن��اء شعبنا
وفصائله وقواه إلى حشد الطاقات والتخندق في خندق
الوطن وتحقيق الوحدة الوطنية بمواجهة مخططات
االحتالل في استكمال مشروعه االستعماري االستيطاني
وتهويد ال��ق��دس وم��ص��ادرة األرض ،ف�لا خيار لشعبنا
إال أن يقاوم ويقدم أغلى ما يملك من أجل الحفاظ على
أرضه والدفاع عن حقوقه تماماً ،كما حصل يوم السبت
الثالثين من شهر آذار من عام  ،1976عندما تصدى أهلنا
في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة  1948بصدورهم
العارية لمحاوالت سرقة أرضهم وقدموا أرواحهم فداء
لها.

اعتقال مختطف الطائرة الم�صرية
وتحرير الرهائن ،ما دوافعه؟

نجحت أجهزة األمن القبرصية في اعتقال مختطف الطائرة المصرية في مطار
الرنكا القبرصي سيف الدين مصطفى وتحرير جميع الرهائن.
وأكدت اإلذاعة القبرصية أن مختطف الطائرة المصرية خرج رافعا ً يديه ،وفيما
أش��ارت وزارة الطيران في بيان مقتضب إلى إنه تم اإلف��راج عن جميع الرهائن
والقبض على الخاطف ،كشفت مصادر إعالمية عن أن خاطف الطائرة المصرية لم
يكن يرتدي حزاما ً ناسفاً.
وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أكدت ،أن طائرة «برج العرب» التابعة
لشركة مصر للطيران والتي تم فقدان االتصال بها ،تم اختطافها صباح أمس
الثالثاء ،من قبل مجهولين.
وأضافت المصادر ،أن الطائرة هبطت بمطار الرناكا بقبرص ،الفتة إلى أن أحد
الخاطفين هدد قائد الطائرة بتفجير حزام ناسف كان يرتديه أسفل مالبسه إلجباره
على تغيير مسار الطائرة ،فيما تكثف سلطات األمن القبرصية من جهودها لكشف
مالبسات الواقعة.
من جانبه ،اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أمس ،أن خطف
طائرة مصر للطيران الى مطار الرنكا «ال عالقة له باإلرهاب» وذلك بعد ساعات على
هبوطها في الجزيرة.
وقال الرئيس القبرصي خالل مؤتمر صحافي« :إن دوافع الخاطف الذي طلب
رؤية زوجته السابقة القبرصية لم تتضح بعد لكنها في مطلق األحوال ال عالقة لها
باالرهاب».
يذكر أن الطائرة من نوع «إيرباص  »320تعرضت للخطف وهي في رحلة
داخلية من مطار برج العرب في اإلسكندرية إلى القاهرة ،وعلى متنها  60شخصا ً
بينهم الطاقم المتكون من  7أفراد وضابط أمن ،وتم فقدان االتصال بها بعد فترة
وجيزة من إقالعها في طريقها لمطار القاهرة ،لتهبط في مطار الرنكا القبرصي تحت
وطأة تهديد خاطفها بتفجير حزام ناسف تز ّنر به.

همزة و�صل
تاريخنا..
و�شياطين الع�صر
نظام مارديني
بعدما بدأت أحجار دومينو
«داع � � ��ش» ت��ت��ه��اوى وخشية
ب �ع��ض داع� �م ��ي ه� ��ذا التنظيم
اإلره��اب��ي م��ن تبعات انفالته
وتمدّده كالزئبق في شوارعهم
وغ� � ��رف ن ��وم� �ه ��م ،سنسمع
كثيرا ً أصوات النشاز ،نحيبها
ون�ع�ي�ق�ه��ا ،م��ا ي ��دل ع��ن حجم
م ��ا ي �ع �ت��ري �ه��ا م ��ن ق �ل��ق كامن
م� ��ن ان � �ت � �ص� ��ارات الجيشين
ال�س��وري وال�ع��راق��ي ال��ذي هو
امتداد إلرادة شعبنا منذ عمر
التاريخ.
إن م ��ن أول � ��ى األب��ج��دي��ات
التي يجب أن يؤكد عليها كل
كاتب في قضايا تاريخ بالده
وح�ض��ارت��ه أن يعرف مسبقا ً
صلة الرحم التي تربط مدنها
الحضارية منذ ما قبل سومر
وحتى نينوى وتدمر.
ل� �ق���د ف� ��رش� ��ت س���وري���ان���ا
وري��ق��ات ت��اري�خ�ن��ا م��ن خالل
لغتنا اآلرام�ي��ة التي كانت لغة
المراسالت والملوك الممتدّة
على مساحة واسعة من الكرة
األرض �ي��ة ،فليتي ّقن اإلنسان
ال �س��وري أن�ن��ا أم��ة تنظر إليها
األم� ��م ب �ع �ي��ون ال �ح �س��د ،وهي
ب �س �ب��ب ه� ��ذا ال �ح �س��د تتّهمنا
بكل سيئات الدنيا ،ولكنهم لم
يدركوا أننا رافقنا عمر األرض
عندما بدأت األشجار بالتك ّون
واألن� �ه���ار ب�ل�م�ل�م��ة م��ائ �ه��ا من
األم �ط��ار وج ��وف األرض .لم
ي��درك��وا أننا ت��واج��دن��ا م��ع أول
ح�ب��ة اخ �ض��وض��رت ف��ي ربيع
التكوين وتنفست هواءها من
هذا الفضاء السوراقي وتغ ّذت
على ذرات تراب هذه األرض.
كنا م��ع أول كائن يطأ وجه
األرض حتى مع ذرات الهواء
التي تكونت مرت بنا لنساعد
ع �ل��ى ت �ك � ّون �ه��ا وأن نتنفسها
ل�ن�ت��رج�م�ه��ا ه� ��واء للنباتات،
ومازلنا لم نربح برغم جروح
«هابيل» التي أحدثتها الروح
الشيطانية لدى «قابيل» بعد أن
تذوقت األرض أول قطرة دم
سورية تداخلت في شقوقها
فظنته م��اء فأدمنته وال تزال
تتوالى ال��دم��اء لترضي جشع
ال�ح�س��اد ول�ي�ش��رب الشيطان
داخلنا منها ويرتوي.
ص �ح �ي��ح ل� �ق ��د خ ��ذل� �ن ��ا ك� � َّل
ال �ط��ام �ع �ي��ن وه��زم �ن��اه��م منذ
ساعات فجرهم المل ّوثة بنعيق
دواع� �ش� �ه ��م ورف� �ع� �ن ��ا راي� ��ات
النصر ف��وق قلعة ت��دم��ر .وها
ن �ح��ن ن �س �ت �ع � ّد ل �ن��رف��ع ال��راي��ة
ف���وق ت�ل�ال ن �ي �ن��وى وف���ي كل
األم �ك �ن��ة م�ن��ذ أن دق ��ت الملكة
اليسار مسمارها في خشبات
سفينتها ال �ت��ي ك��ان��ت رايتها
ت �ع �ت �ل �ي �ه��ا وي ��داع� �ب� �ه ��ا ال� �ه ��واء
ويزيدها فرحا ً برفرفتها قبل
أن ّ
تحط مراسيها في قرطاج.
ان �ظ��روا لشياطين العصر
ال ��ذي ��ن أس �م��وه��م ال ��دواع ��ش،
كيف سحق شعبنا (الممتد من
جبال كردستان األبية وحتى
شواطئ فلسطيننا الحبيبة)،
رؤوسهم بعد أن ارتجف العالم
م��ن إج��رام�ه��م؟ كيف أذقناهم
طعم الموت فقلبنا وجه التاريخ
على وجوه داعميهم وس ّطرنا
نصرنا؟ فشكرا ً للحياة ألننا
«سوراقيون».
ن� �ع ��م ،ه��ن��ا ك� ��ان وم� ��ا زال
حبل جلجامش ال�س��ري يزيد
األرض خضرة .كيف ال نربح
ورؤوس الرماح ُد َّقت بمطارق
ال�ب��اب�ل�ي�ي��ن وم �ع��دن السيوف
خ ��رج م��ن ج ��وف أرض بابل
ف �ل �م �ع��ت ك��ل��م��ع��ان ت��اري �خ �ن��ا
ال �م �ط � َّرز ب��ال�ن�ص��ر واإلب � ��داع،
وهنا وضعنا قوانين اإلنسان
ف�ك��ان لبيت عشتار وأورن ّمو
وحمورابي وغيرهم ّ
يخطونها
ل �ت �ك��ون أول � ��ى ال �ق��وان �ي��ن في
الكون ،فكيف ال ننتصر وقوة
هنيبعل وسرجون ما زالت في
قبضاتنا وما زال التاريخ يدفع
بنا لنبقى ونسودَ؟
الس َّرة
يحاولون قطع حبل ُّ
بين نسيجنا ومدننا وتاريخنا
وحضارتنا ،ولكن أ ّنى لهم أن
يستطيعوا...

