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الو�ضع في حلب يقترب من حافة الكارثة ..والإرهابيون ي�ستخدمون «الكلورين» في ال�شيخ مق�صود

الأ�سد ي�ؤكد �أن الإرهاب ال حدود له ..ودم�شق تدين دخول  150جندي ًا �أميركي ًا وتعتبره عدوان ًا

أكد الرئيس السوري بشار األسد أن «الهجمات اإلرهابية التي
ضربت مناطق عدة من العالم تثبت أن اإلره��اب ال حدود له ،وأن
القضاء عليه يتطلب جهدا دوليا مشتركا ،ليس فقط على الصعيد
العسكري ،وإنما أيضا على صعيد محاربة الفكر الوهابي المتطرف
الذي يغذي اإلرهاب».
جاء هذا التأكيد للرئيس األس��د خالل استقباله عضو مجلس
الشيوخ األميركي ريتشارد ب�لاك ،أم��س ،في دمشق ،وبحث معه
الوضع في سورية وما تتعرض له من حرب .
من جهته ،أكد السناتور بالك أنه «من المهم إطالع الشعب األميركي
على حقيقة ما يجري في سورية بعيدا ً عن التضليل الذي تمارسه
بعض الجهات في اإلدارة األميركية» ،مشددا في الوقت نفسه على
«ضرورة بذل الجهود لرفع العقوبات االقتصادية المفروضة على
سورية والتي تمثل انتهاكا ً فاضحا ً للقوانين الدولية».
إلى ذلك ،أدانت سورية أمس بشدة العدوان السافر المتمثل بدخول
 150جنديا ً أميركيا ً إلى أراضيها في رميالن ،مؤكدة أن هذا التدخل
مرفوض وغير شرعي وجرى دون موافقة الحكومة السورية.
ونقلت الوكالة السورية لألنباء (سانا) أمس عن مصدر مسؤول
في وزارة الخارجية والمغتربين قوله« :تلقينا بقلق بالغ األنباء التي
تحدثت عن دخول  150جنديا ً أميركيا ً األراضي السورية إلى منطقة
رميالن».
وأضاف المصدر أن «الجمهورية العربية السورية تدين بشدة هذا
العدوان السافر الذي يشكل تدخالً خطيرا ً وانتهاكا ً صارخا ً للسيادة
السورية» ،مؤكدا ً أن «هذا التدخل مرفوض وغير شرعي وجرى دون
موافقة الحكومة السورية ،وهو بمثابة اعتداء صريح ينتهك أراضي
الجمهورية العربية السورية ،وه��و بذلك يتناقض مع األع��راف
والقوانين والمواثيق الدولية».
وشدد المصدر على أن «الجمهورية العربية السورية التي يواصل
شعبها وجيشها الباسل التصدي لتنظيم داعش وجبهة النصرة
وباقي الجماعات اإلرهابية المرتبطة بها تؤكد رفضها المطلق
لهذا العدوان وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيلة
بوقفه».

على صعيد آخر ،أكد مصدر في مجموعة العمل األممية في جنيف
استخدام المسلحين مادة الكلورين في منطقة الشيخ مقصود في حلب.
وقال الجانب األميركي« :إن مواد كيميائية ممزوجة بمواد غير
متفجرة استخدمت في حلب ،وهو ما خفض نسبة الضحايا» ،معتبرا ً
أن «أسلوب استخدام المواد الكيميائية في حلب مشابه ألسلوب
القاعدة في العراق».
بدوره ،أكد الجانب الروسي أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان
االستخدام اقتصر على مواد كيميائية أم أسلحة كيميائية.
وأمام هذا التأكيد الروسي األميركي التزم ممثلو تركيا والسعودية
وقطر الصمت في لقاء المجموعة الدولية في جنيف .ويشكل استخدام
المجموعات المسلحة هذه المواد( ،أو السالح الكيميائي في حال
أثبتت التحقيقات ذلك) ،بالنسبة لألمم المتحدة والجانبين الروسي
واألميركي أمرا ً في غاية الخطورة ،على أساس أن هذه المجموعات
قد ثبت امتالكها لهذا النوع من «المواد السامة والقاتلة» ،ويمكنها
استخدامها ساعة تشاء.
من جهة ثانية ،جدد الجانب الروسي خالل اجتماع المجموعة
الدولية تحذير المجموعات المسلحة التي و َّقعت على ق��رار وقف
األعمال العدائية من البقاء الى جانب «جبهة النصرة» .وقال مسؤول
مكتب االتصال الروسي في جنيف ،وهو ضابط رفيع المستوى :إذا
بقيت هذه المجموعات في حماية جبهة النصرة «سيكون لنا حديث
آخر».
وفي السياق ،نشرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية مقاال عن
مفاوضات جنيف بين الوفد السوري الحكومي ووفود المعارضة؛
مشيرة إلى أن اللجنة العليا للمفاوضات ،التي تمثل المعارضة
الخارجية قررت وقف مشاركتها فيها.
انتهت يوم  27نيسان في جنيف جولة دورية من المفاوضات بشأن
األزمة السورية.
وتميزت الجولة الثالثة من المفاوضات بإعالن اللجنة العليا
للمفاوضات التي تمثل المعارضة الخارجية عن وقف مشاركتها في
الحوار .وقد اتخذت اللجنة هذا القرار في  18نيسان الجاري؛ مبررة
ذلك بانتهاك القوات الحكومية المستمر للهدنة.

تقرير �إخباري
جهود لعودة البعثة الأممية
�إلى ال�صحراء الغربية
قدمت واشنطن لمجلس األم��ن مشروع ق��رار «يؤكد الضرورة
الملحة» الستئناف بعثة األمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها
بصورة كاملة ،ويمهل الرباط والمنظمة الدولية  4أشهر لالتفاق.
وبانتظار االتفاق سيجري تمديد مهمة بعثة األمم المتحدة في
الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة  12شهرا من دون تعديل ،علما
بأن واليتها تنتهي في نهاية نيسان الجاري.
ويصوت مجلس األمن اليوم الجمعة على هذا المشروع ،بعد يوم
من الموعد المقرر لوقف المباحثات بشأنه ،حسب دبلوماسيين.
ويرى المندوب الروسي فيتالي تشوركين أن المناقشات حول هذا
النص «لن تكون سهلة» ،معتبرا أن هناك «هامشا لتحسين» النص،
بعد مناقشة أولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس األمن ،مشيرا
إلى أن بعض الدول األعضاء تسعى إلى تشديد لهجته.
تجدر اإلش��ارة إلى أن مهمة البعثة موضع خالف بين الرباط
واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي أثار استياء المملكة
باستخدامه عبارة «احتالل» لوصف وضع الصحراء الغربية التي
ضمها المغرب عام  ،1975وردت الرباط بطرد  75من الخبراء
المدنيين في البعثة.
وحسب األمم المتحدة ،بقي  28خبيرا مدنيا فقط في العيون،
كبرى مدن الصحراء الغربية ،ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها.
وكانت البعثة انتشرت عام  1991لمراقبة وقف إط�لاق النار
بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة باالستقالل والتحضير
الستفتاء حول تقرير المصير.
وينص مشروع القرار على تشديد مجلس األمن «على الضرورة
الملحة الستعادة «مينورسو» قدرتها على العمل بصورة كاملة»
(التتمة ص)14

ويشير المراقبون ،من جانبهم ،إلى أن السبب الرئيس هو الهجمات
التي يشنها الجيش السوري بالقرب من حلب على مواقع الفصائل
المسلحة التي لم توقع اتفاقية وقف إطالق النار.
على الصعيد اإلنساني ،أفادت منظمة الصليب األحمر الدولي بأن
الوضع في حلب بات مأساويا ويقترب من حافة الكارثة اإلنسانية
بسبب استمرار العمليات القتالية حول المدينة.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها ،إن المدينة تعرضت للدمار
الشديد بما في ذلك مرافقها العامة ومنشآت البنية التحتية ،وهو ما

تسبب في حرمان السكان من المياه والكهرباء منذ شهور طويلة.
ويتعرض السكان لخطر محيق مع تأجج األعمال القتالية في
حلب وخاصة في المناطق القريبة من خطوط التماس.
ون��وه الصليب األح��م��ر ال��دول��ي بتعرض مستشفى «ال��ق��دس»
قصف فيها هذه
للقصف ،وذكر أن هذه ليست المرة األول��ى التي ُت َ
المؤسسة الطبية التي تتعاون مع المنظمة الدولية ومع منظمة
«أطباء بال حدود» واعتبر ذلك مرفوضا بتاتا.
(التتمة ص)14

الجي�ش العراقي يقتل م�س�ؤولين بارزين لـ«داع�ش» �شرق الرمادي

بغداد :الجبوري يتر�أ�س جل�سة البرلمان والمعت�صمون يقاطعون
عقد البرلمان العراقي أمس جلسته برئاسة سليم الجبوري
وحضور  173نائبا ،وشهدت الجلسة تشكيل لجنة للتفاوض
مع النواب المعتصمين الذين علقوا مشاركتهم إلى إشعار
آخر.
وق��ال مصدر برلماني« :الجلسة شهدت التصويت على
تشكيل لجنة للتفاوض مع المعتصمين إلنهاء مقاطعتهم
لجلسات البرلمان» ،ورفع الجبوري الجلسة إلى غد السبت.
وواف��ق مجلس النواب العراقي على طلب رئيس ال��وزراء
حيدر العبادي بمنحه مهلة جديدة للتصويت على باقي
تشكيلته الوزارية حتى األسبوع المقبل .
وشهدت الجلسة أيضا التصويت على طلب استقالة النائب
عن ائتالف «دولة القانون» حسن السنيد وإنهاء القراءة األولى
لقانونين ومناقشة ثالثة مشاريع قوانين.
وأعلن النواب المعتصمون تعليق حضورهم لجلسات
البرلمان حتى إشعار آخر قائلين « :لن نقبل أن نكون شهود
زور على تغيير ال��وزراء والمحاصصة التي تمت في جلسة
الثالثاء الماضي».
يذكر أن مجلس النواب العراقي تمكن من عقد جلسته الثالثاء
الماضي بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وبرئاسة سليم
الجبوري ،رغم إعالن المعتصمين إقالته.
إلى ذلك ،وصل نائب الرئيس األميركي جو بايدن العاصمة
العراقية بغداد أمس في زيارة غير معلنة ،للمساعدة في حل
األزمة السياسية التي تعرقل محاربة تنظيم «داعش».
وذك��ر مكتب رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي أنه
استقبل في مكتبه بايدن بعد وصول األخير إلى العراق.
ميدانياً ،أعلن قائد عمليات محافظة األنبار العراقية اللواء
الركن إسماعيل المحالوي ،اليوم الخميس ،عن مقتل اثنين من
أبرز مسؤولي جماعة «داعش» اإلرهابية بقصف مدفعي شرق
الرمادي.

وقال المحالوي لـ«السومرية نيوز» إن «مدفعية الجيش
ضمن عمليات األن��ب��ار تمكنت م��ن قصف وك��ر لإلرهابيين
في منطقة كرطان التابعة لجزيرة الخالدية ( 23كم شرق
الرمادي) ،ما أسفر عن تدمير الوكر».
وأضاف المحالوي أن «القصف أسفر أيضا ً عن مقتل اثنين
من أبرز مسؤولي داعش وهما اإلرهابي علي حسين المكنى
بأبي هبة ،واإلرهابي محمد المصالوي والمكنى بأبي السبع
وهو مسؤول التفخيخ في داعش لمنطقة كرطان».
وتسيطر جماعة «داعش» على عدد من المناطق والقرى في

جزيرة الخالدية شرق الرمادي ،فيما تواصل القوات األمنية
وبمساندة مقاتلي العشائر عملياتها لتحرير تلك المناطق
والقرى من داعش.
وفي السياق ،حررت القوات العراقية المشتركة قرية المهانا
جنوب مدينة الموصل بعد معارك عنيفة مع مسلحي «داعش»،
واك��دت مصادر عسكرية عراقية مقتل مئات االرهابيين وان
القوات العراقية اصبحت على مشارف منطقة القيارة التي
تعد المعقل الرئيسي لداعش جنوب الموصل.
(التتمة ص)14

«�أن�صار اهلل» ت�ؤكد �أن �أحدا لن يحكم البلد منفرداً وال اتفاق على جدول �أعمال

الحملة الوطنية لمناه�ضة م�شروع �صفقة الغاز مع العدو

ولد ال�شيخ :م�شاورات اليمن تقترب من التو�صل التفاق

�إ�صرار �أردني على ا�ستيراده
من الكيان ال�صهيوني

أكد المبعوث األممي إلى اليمن
إس��م��اع��ي��ل ول���د ال��ش��ي��خ أح��م��د أن
ال��م��ش��اورات ب��ي��ن أط����راف األزم���ة
اليمنية المنعقدة في الكويت تقترب
من إنجاز «ات��ف��اق تاريخي» ،بعد
إح��رازه��ا تقدما كبيرا ح��ول اإلط��ار
العام الذي اقترحته األمم المتحدة.
وأوض���ح ب��ي��ان ص���ادر ع��ن ول��د
الشيخ أحمد ،أم��س ،أن الجلسات
ال��ت��ي ع��ق��دت أول أم���س األرب��ع��اء
تضمنت عرضا شامال لهيكلية إطار
العمل مع آلية التنفيذ ،والتنسيق
ب��ي��ن مختلف األط�����راف .وأض���اف
المبعوث األم��م��ي أن «ه��ذا اإلط��ار
يشكل ت��ص��ورا مبدئيا للمرحلة
المقبلة ويشمل كل األبعاد السياسية
واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة للوضع
ف��ي اليمن ،وق��د ق��ام بالعمل عليه
مجموعة من خبراء األمم المتحدة
تماشيا مع قرار مجلس األمن 2216
ومبادرة مجلس التعاون الخليجي
ومخرجات الحوار الوطني».
وتطرقت المشاورات إلى كيفية
تفعيل لجنة التهدئة والتواصل ،إلى
جانب قضايا االنسحاب وتسليم
السالح والعودة للمسار السياسي
وملف األسرى والمعتقلين.
ونقلت وكالة األن��ب��اء الكويتية

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

ال��رس��م��ي��ة (ك��ون��ا) ع��ن المبعوث
ال���دول���ي وع����دد م��ن ال��م��س��ؤول��ي��ن
تلميحهم إلى «بلوغ وشيك إلنجاز
ح��دث كبير تتضح مالمحه شيئا
فشيئا ال سيما بعد أن قطع ممثلو
الوفود اليمنية خ�لال مشاوراتهم
التي لم يتحدد لها جدول زمني أهم
الخطوات المتمثلة في تثبيت وقف
إطالق النار وتفعيل لجنة التهدئة

وال��ت��واص��ل م��ع ال��ل��ج��ان المحلية
المعنية بمراقبة الهدنة».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ش���دد رئيس
وفد «أنصار الله» إلى المفاوضات
محمد عبد السالم ،على أن نتيجة
المسار السياسي ستكون واح��دة
في النهاية ،وهي التوافق ،مؤكدا ً
أنه ال يجوز ألي طرف أن يحكم البلد
منفرداً.

ونفى عبد السالم التوصل إلى
اتفاق على جدول أعمال ،مشيرا إلى
أنه لم يحصل االتفاق بعد ،ال على
اإلطار العام ،وال على بعض النقاط
كما أش��ي��ع ،وأك���د أن المحادثات
وص��ل��ت إل��ى مرحلة تثبيت وقف
إطالق النار إال أنها لم تتجاوز هذه
المرحلة بعد.
(التتمة ص)14

كشفت الحملة الوطنية األردنية لمناهضة مشروع
صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ،في بيان،
عن فضيحة جديدة ،بناء لما ذكرته صحيفة هآرتس
الصهيونية ،ع��ن أن ش��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء الصهيونية
ستوقع عقدا ً مع شركة « »BPالعالمية الستيراد الغاز
المسال ألغراض توليد الكهرباء ،نظرا ً النخفاض سعر
الغاز المسال ال ُمستورد عن كلف إنتاجه من الحقول
المشاطئة لمدينة حيفا الفلسطينية المحتلة والتي
يهيمن عليها العدو.
وق��ال التقرير إن السعر ال��ذي تشتري ب��ه شركة
الكهرباء الصهيونية الغاز من حقل تامار ،الحقل الوحيد
ال ُمنتج حتى اآلن في الكيان الصهيوني ،يبلغ 5.7
دوالرات لكل مليون وحدة حرارية ،بينما يبلغ السعر
الذي حصلت عليه الشركة من شركة « »BPالعالمية
 4.9دوالرات لكل مليون وحدة حرارية .ويشير التقرير
أيضا ً إلى استمرار انخفاض أسعار الغاز المسال عالمياً،
وأنه ومنذ توقيع االتفاقية مع شركة « ،»BPانخفضت
أسعار الغاز المسال أكثر لتصل إلى  4.7دوالرات لكل
مليون وحدة حرارية.
واعتبرت الحملة ،أن هذا النبأ يشكل فضيحة حقيقية
لموقف الحكومة األردنية التي ما زالت تصر على اعتبار
الغاز المستورد من الكيان الصهيوني خيارا ً قائماً ،في
المرتبة الـ ، 4بحسب أمين عام وزارة الطاقة األردنية.

وشددت الحملة الوطنية األردنية على أن هذا النبأ
المتعلق بصفقة الغاز يبرز الصفة غير األخالقية ،وغير
المنطقية حتى بأبسط األبجديات االقتصادية ،إذ تزمع
شركة الكهرباء اإلسرائيلية نفسها توقيع عقد مع شركة
« »BPالعالمية الستيراد الغاز ال ُمسال ،فلمصلحة من
تتم صفقة العار هذه مع الحكومة األردنية؟ ومن هو
المستفيد من األسعار المرتفعة للغاز المراد استيراده
من الصهاينة ،خصوصا ً أن لدينا ميناء عامالً للغاز
ال ُمسال وأصبحنا ـ بوجوده الفعّ ال ـ دول��ة ُمصدّرة
للغاز؟
وتساءلت الحملة لمصلحة من تم توقيع اتفاقية
استيراد الغاز من حقل تامار من قبل شركة البوتاس
العربية إن كانت الشركات الحكومية الصهيونية
نفسها تستورد الغاز المسال من السوق العالمية؟ ومن
المستفيد من صفقة شركة البوتاس العربية مع العدو
الصهيوني؟ وما هو السعر الذي اشترت به هذه الشركة
ـ ال ُمطبّعة والفاقدة للحس األخالقي والداعمة لإلرهاب
الصهيوني ـ من خالل استيرادها الغاز من العدو؟
ونبهت الحملة في بيانها ،إلى أن صفقة الغاز مع
الكيان الصهيوني ُتخفي خلفها جرائم متعددة ومكتملة
األرك��ان :أولها دعم آلة اإلره��اب الصهيوني بمليارات
ال���دوالرات من أم��وال المواطنين األردنيين ،وثانيها
الضرب بعرض الحائط بأمن الطاقة في األردن ووضع
مواطنيه تحت نير االبتزاز الصهيوني ،وثالثها تفضيل
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همزة و�صل
حلب..
ال�شاهدة ال�شهيدة
نظام مارديني
ه���ا أن����ا أع��� ُب���ر ال��م��س��اف��ات
الضوئية إليكِ من جديد ،يُربكني
حزنكِ  ،ألمكِ  ..ويتر ّنح صوتي
أم��ام عتبة قلعتكِ كأنني عابر
سبيل يختصر ُط� ُرق�ا ً للوصول
إل��ى ب��واب��ات��كِ بلهفة ع��اش��ق..
للقلب أب��واب��ه الموصدة
ألفتح
ِ
قبل أن أحار فيكِ  ..تسكنينني أو
أسكن أحالمك؟
م��ا يميّز حلب الشاهدة عن
غيرها من المدن السورية ،أن
التاريخ فيها مقيم على ال��دوام
في الحاضر مثلما تجد خطوطه
المميّزة في تقاطيع المستقبل،
ألن المدن التي بال تاريخ تذوي
وتموت ،ولكن حلب التي ُي��راد
لها أن ُتس َت ْشهَد تأبى إال أن تحيا
الحاضر بروح المستقبل.
إن التاريخ عند مَن يحملون
الفكر الوهابي ـ العثملي ،تو ّقف
في أزمنة تاريخية معينة حافلة
بالمشاكل واألزم����ات وتكالب
المصالح وال��ن��ي��ات المريضة
وأُخ���ذ ه��ذا التاريخ ف��ي مسار،
حسب م��ا ُر ِ
س���م ل��ه م��ن قبل آل
سعود الذين قاموا بتفخيخه
بالدسائس واألكاذيب واألباطيل،
منتفخا ً ب��األوه��ام والخرافات
وال��ق��داس��ات ال��ك��اذب��ة؛ حتى أن
الفيلسوف األلماني هيغل حين
درس ت��اري��خ ال��ش��رق ذك��ر بأن
روحه التاريخية قد ّ
تعطلت عند
العصر العباسي!؟
يُ��راد لمدينة حلب أن تكون
الشاهدة على ج��رائ��م وهابية
آل سعود وأحفاد العثمانيين،
وشهيدة في سجالت التاريخ،
غير أ ّنها كما الفينيق تعود من
جديد لتكون مخرزا ً يفقأ عيون
زن��ادق��ة العصر من «دواع��ش»
و«ن���ص���رة» و«أح�����رار ال��ش��ام»
الذين لم يتوانوا عن قصف أهلنا
بغاز الكلور وبفتوى من شيوخ
الظالم.
إلى متى يا حلب؟ هائمة تظل
روح��ي أب��داً ،تتنقل بين ج��زر ال
أعرفها ،أو تمرق ف��وق غيمات
حزن ج ّفف دمعي من حساباته!
اعذريني ي��ا حلب إن تبعثرت
روحي مع دماء شهدائك وعدت
إل��ى ب��دء ال��ت��ك��وي��ن ..فجحافل
الحنين إل��ى الشيخ مقصود،
وحي السريان ،وحي األشرفية
وس��اح��ة سعد ال��ل��ه الجابري،
ُترهبني عندما تجتاح قالع
صبري في صفنة حزن ال يروي
أرضا ً وال يشفي جرحاً.
وح �دَه��ا دم����اؤكِ ي��ا جريحة
س��وري��ة الشمالية المض ّرجة
ستسحب خيوط الشمس نحو
صباح جديد ،لتطوي نهاراتكِ
محطات األحزان واآلالم .هل هي
صدفة أن تكون دماؤكِ المسالة
تأتي عشية الجمعة العظيمة
وحيث طريق الجلجلة المعبد
ب��األش��واك أم���ام معلم سورية
يسوع الناصري ،الذي قام بعد
حين؟
يا عاصمة الشمال ،يا حلب..
تعرفين أن القتلة ،يهود العصر،
الذين باعوا سورية بفضة من
يهود خيبر إلى الرياض وأنقرة،
سيتعبون ألنهم يحرثون في
أرض ب��ور ،بل وسيُرهقهم هذا
الحبل السريّ ال��ذي يربط بين
خطين متوازيين ال يلتقيان ..خط
الحق ال��ذي سيقوده أهل حلب
نحو شمس الحقيقة ،رغم أنها
ُتصلَب اآلن على مذبح انتمائها
إلى الدولة السورية الواحدة.
وخ���ط القتلة ال��ج��ب��ن��اء ال��ذي��ن
سيتلقون وب��ش��وق رم��ح �ا ً في
خاصرتهم التي تن ُز قيحا ً وسما ً
مذهبيا ً مقيتاً ،المزيّن بثقافة
الموتى ،وبقالداته التاريخية
الزائفة وقيمه ومقدساته الكاذبة
ب��ه��دف اس��ت��ي��ط��ان ال��ح��اض��ر،
وتشييع الخراب فيه ولتبعث
إل��ى الحياة من جديد العادات
والقيم والممارسات الوهابية
ّ
التوحش
ت��دل إال على
التي ال
ّ
والهمجية.
لقد ع��رف مجانين الوهابية
وت��ج��ار ال��دي��ن أس���رار اللعبة،
فهم يهدمون الحاضر كل يوم
في سورية والعراق ويُشيعون
ال��ف��وض��ى ف��ي��ه��م��ا ،ك���ي ي���دور
المجتمع «السوراقي» في فلك
ال��م��اض��ي ،ول��ك��ن تكفي همسة
إي��م��ان ب���كِ م��ن «س��ري��ان��ي» أو
«كردي» أو «أرمني» أو «عربي»
أو «شركسي» لتكوني الشاهدة
الشهيدة لعز سورية وكرامتها.
أعرف يا حلب أن ك ّل ما فيك
أخضر ..والطرق إليك ستبقى
م��ع� ّب��دة ب��ال��ح��ي��اة ..أن���تِ لستِ
وهماً ..ولك ّنك حل ٌم سـ «يسرق»
غفوة الحزن في سهرة فرح.

