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حمليات �سيا�سية

لحن نينوى
 تركي حسن*
ناي على نوى أي (مقام الحجاز)
حوار الناي والوتر أنتج عزف ٍ
عاصمة اآلش��وري�ي��ن السوريين العراقيين ال��ذي��ن أب��دع��وا نينوى
الموسيقية في نينوى األرض .هي قصة ملحمية ُتظهر كيف ساهم
أجدادنا في وض ِع لبنات في تراث الحضارة اإلنسانية ،إذ تظهر تلك
الموسيقى عظمة اإلمبراطورية اآلشورية وجيشها النظامي ،وكيف
تآمرت وتكالبت ق��وى األع��داء ض� ّده��ا .ثم المعارك الطاحنة التي
وقعت بين جيش األج��داد وجيوش األع��داء المتحالفة .إلى المقطع
األخير بما يحمله من حزن وأسى حيال الخراب والدّمار والحرائق
التي حلت بنينوى ،فهل يك ّرر التاريخ نفسه؟
نينوى التاريخ والتن ّوع الثقافي والعقدي والعرقي تجتاحها
«داعش» واجهة حلف العدوان لتفت َك بشعبها وتراثها وطوائفها تقتل
وتدمر وتخرب .لنعي َد عزف اللحن القديم حزنا ً
وأسى على حضارة
ً
ُتغتال و ُتقتل أكثر من مرة.
فجأة ومن دون مقدمات ُنفاجأ بأن نينوى التاريخ والحضارةيدخلها ال�غ��زاة ال�ج��دد ويجتاحونها ويعملون فيها قتالً وتدميرا ً
وخراباً .في حين كانت اتجاهاتنا تؤكد أن الجيش العراقي يحقق
نجاحات في ضرب اإلرهاب على مدى األشهر السابقة في محافظة
األنبار ،سواء في الرمادي والفلوجة ،أو عند تسلله إلى سام ّراء ذات
الرمزية و َكنسِ ه من تلك المناطق .كيف أمكن لإلرهاب دخول ثاني
المدن العراقية ،بل االستيالء والتمدّد في كامل المحافظة ،في انهيار
كامل للسلطة في يوم واح��د .أي أ ّنها ن ّفذت ما عجزت عنه جيوش
التحالف في عدوانها على العراق عام  2003يوم استطاعت أ ّم قصر
مقاومة العدوان األميركي ألكثر من أسبوعين ،في حين لم يدافع
القيّمون على نينوى ليوم واحد.
كان يوم التاسع من نيسان عام  2003سقوطا ً للعراق بسبب
سقوط عاصمته بغداد ،كذلك فإن العاشر من حزيران عام 2014
هو سقوط للعراق بسبب سقوط نينوى .هنا تكثر وتتزاحم األسئلة
ح��ول م��ا حصل ،كيف دخلوها؟ َو ْم ال�م�س��ؤول؟ ول�م��اذا ل��م تقاوم
نينوى سلطة وقوى أمنية وجيشاً؟ ولماذا لم يقاوم أهلنا في نينوى؟
وهل ثمة تواطؤ؟
في ما سمعته من بيان الرئيس المالكي ،استرعت انتباهي ثالث
كلمات :خيانة ،غدر ،تقاعس ...ولك ّل منها دالالتها .فهل اختُرقت
السلطة والجيش وتواطأ بعضهم مسبقا ً مع «داعش» وغيرها فس ّهل
سقوط المحافظة؟ يبدو ذلك ،وهي الخيانة بعينها.
ٌ
فريق بأطراف أخرى وتبدو
طرف ضمن
أما الغدر فهو أن يطعن
ِ
ق ��راءة المشهد م��ن اإلع�ل�ام وتحميل المسؤوليات لبنية السلطة
العراقية.
أما التقاعس في أداء الواجب فهو واق��ع ال محالة إثر مشاهدتنا
القوى األمنية والجيش بعض المواقع وف��رار السلطة والفوضى
التي حلّت ،ما سهل لـ«داعش» الدخول والتمدّد.
بغض النظر عن االتهامات والمسؤوليات ،األهم قراءة التداعيات
على نحو صحيح ،ب�ع�ي��دا ً ع��ن ال �ص��راع على السلطة بين الطبقة
السياسية .وكيف يخرج العراق من هذا الواقع وينهض مجددا ً من
سقوط هو األسوأ بعد سقوط بغداد في .2003/4/9
في القراءة األولية أنّ «داع��ش» دخلت نينوى كواجهة ساهمت
بعض السلطة في تأمين الظروف المالئمة لدخولها ،وكانت إلى
جانبها مك ّونات أخرى أبرزها:
 1ـ «جيش الطريقة النقشبندية» الذي ُيعتبر جناح عزت ابراهيم
الدوري ويقوده تنظيم «البعث» اآلن وورث أمانته ،وهو على خالف
مع جناح آخر للتنظيم يقوده يونس أحمد الذي حافظ على هويته
القومية.
 2ـ «الجيش اإلسالمي» الذي يقوده طارق الهاشمي نائب الرئيس
والمالحق قضائيا ً في العراق (االخوان المسلمون)
العراقي السابق
َ
وتحتضنه حكومة العدالة والتنمية على خلفية عقائدية إذ ينتميان
إلى خلفية واحدة.
 3ـ «القاعدة» التي تقاتل الى جانب «داعش» رغم الخالفات التي
ظهرت منذ أكثر من عام واالقتتال بينهما في سورية.
 4ـ وهن السلطة وانقسامها مركزيا ً في بغداد وم ّد الجسور من
قبل بعضها مع سلطة المحافظة في الموصل على حساب المركز.
هذا يعبّر عن تحالف دموي على الساحة ويعبّر عن ال��دول التي
ّ
وتصطف ض� ّد الحكومة العراقية ،مثل تركيا والسعودية
ترعاه
ّ
الصف نفسه األردن الذي يحتضن
وقطر واإلمارات .كما يقف في
المجموعات العراقية القيادية ورجال األعمال زمن صدام حسين
وفي مقدّمهم ابنته رغد ،وتتجلى هذه التداعيات في:
أوالً :استج ّد أمر جديد بعد نينوى ،فسورية التي تص ّد عدوانا ً منذ
أكثر من ثالث سنوات تقوده الواليات المتحدة األميركية والغرب مع
بعض الدول اإلقليمية والعربية نبَّهت مرارا ً إلى خطر اإلرهاب الذي
ِ
ولحرف الصراع
يستثمره الغرب في مشاريعهم التقسيمية للمنطقة
عن بوصلته في اتجاه فلسطين .وترعاه سياسيا ً عبر مجلس األمن
وإعالميا ً وعبر اإلعالم المفبرك والزائف والمضلل وتسلّحه بمختلف
األسلحة الشرقية والغربية وبأموال خليجية ،وتستقدم اإلرهاب من
مختلف دول العالم وتس ّهل قدومه الى سورية.
هذا اإلره��اب أصبح خطرا ً على العراق وسورية ودول الجوار
والمنطقة بأكملها واألصداء تتردّد في المجتمعات الغربية خوفا ً من
انتقاله إليها فكرا ً بالدرجة األولى ثم سلوكاً.
ال��والي��ات المتحدة التي تقود المشروع سلَّحت سابقاً ،وتدفع
بالدول إلى التسليح ،وإذا كان هناك حذر من تسليم األسلحة النوعية
وتمتنع أو تعطي بحدود ضيقة تعتبر أنها تتحكم فيها ،ال داعي اآلن
لهذا الحذر كما تدَّعي ،فـ«داعش» سيطرت على مستودعات أسلحة
نوعية للجيش العراقي وه��ي بين أيديها اآلن ،وق��د ُنقل بعضها
إلى سورية ُ
وشوهدت في بعض المناطق السورية على ما أظهر
اإلعالم؟
ثانياً :هناك حدود مفتوحة أطول ،فقبالً نينوى كانت محصورة
محافظتي األنبار ودير الزور ،أما اآلن فأضيفت إليها الحدود
بين
ّ
بين نينوى والحسكة ،وهناك امتداد إلى محافظة الرقة حتّى حلب
شرقا ً وصوالً إلى الحدود التركية.
ثالثاً :دخول اإلرهاب إلى كركوك أعطى حكومة إقليم كردستان
مشروعية دفع قوات البيشمركة إلى كركوك للمحافظة عليها وهي
المحافظة المتنازع عليها عرقياً ،وبين المركز واإلقليم.
راب�ع�اً :دف��ع المجموعات لالنتشار في محافظة ديالى ودخول
تكريت يعني أنّ الخطر اقترب من إيران ،وهي محافظة على الحدود
العراقية ـ اإليرانية.
خامساً :إنّ خطورة تمدّد اإلره��اب جنوبا ً هي أن يدخل منطقة
سامراء التي تحتضن مرقدي اإلمامين العسكريين والعبث بهما
وتدميرهما أو الدخول إلى كربالء التي على مسافة  45كلم فحسب،
وتحتضن العتبات المقدسة وم��راق��د اإلم��ام الحسين وأب��ي فضل
العباس وغيرهما ،ما يعيد إل��ى ال��ذاك��رة ال�غ��زوة الوهابية في آذار
 1802وما حصل فيها .ونظرا ً إلى رمزية تلك المراقد في نفوس
المسلمين عامة ،والشيعة خاصة ،فستقع فتنة كبيرة ال أحد يعلم
نتائجها ،حتى من خطط لها منذ عدة سنوات ويسعى إلى إيقاعها.
اإلرهاب اآلن مفتوح أمامه من الحدود اإليرانية إلى شمال بغداد،
عابرا ً الى سورية ،وصوالً حتى الحدود الجنوبية لتركيا.
إذ نتحدث عن واق��ع مؤلم ،على الحكومة العراقية واألحزاب
وال�ط�ب�ق��ة السياسية ك��اف��ة أن ت �ب��ادر وف� ��ورا ً إل��ى ت��رك خالفاتها
والتنازع على السلطة وتقف خلف جيشها وتتماسك في مواجهة
اإلره��اب وتقدِّم مصلحة الوطن على مصالحها الذاتية والحزبية
الضيقة فإذا سقط العراق في يد «داعش» لن تبقى سلطة يتنازعون
عليها ،فعندما يسقط الوطن ال يبقى سلطة ولن تدع لهم «داعش»
حتى الفتات .والغريب أن الطبقة السياسية لم تتعظ من االحتالل
وما حصل.
ً
يتوحدوا للحفاظ
أن
العراق
في
إخوتنا
إلى
ا
صادق
أوجهه
ندا ٌء
ّ
على العراق (لله يا عراق) ،فهل من يستجيب؟ آمل ذلك.
 باحث في الشؤون االستراتيجية
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بعد ان�سداد الآفاق الداخلية والإقليمية �أمام االتفاق على رئي�س للجمهورية:
اال�ستحقاق الرئا�سي م� ّؤجل لأ�شهر فهل ينتظر �صفقة ت�شمل االنتخابات النيابية والحكومة؟!
 حسن سالمه
بات واضحا ً أن ملف انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج
إلى أعجوبة إلخراجه من «عنق الزجاجة» الذي دخله في
األسابيع األخ �ي��رة ،م��ا يعني أن ال انتخابات رئاسية في
المدى المنظور .وف��ي الحد ال��دن��ى ،األم��ور باقية على ما
هي عليه إل��ى ما بعد موعد االنتخابات النيابية في أيلول
المقبل.
السؤال الذي يطرح نفسه :ما هي األسباب الفعليّة لهذا
التأخير؟ وما هي االحتماالت المطروحة للمرحلة المقبلة
حول االستحقاق الرئاسي؟
وفق المعطيات التي تملكها مصادر سياسية عليمة ،فإنّ
ما أدّى إل��ى وض��ع الملف الرئاسي في «ثالجة االنتظار»
يختصر في أمرين أساسيين:
ـ األول أن ف��ري��ق « 14آذار» وف��ي ال�م�ق��ام األول تيار
«المستقبل» لم يبادر إل��ى أي خطوة ت��ؤدي إل��ى لبننة هذا
االس�ت�ح�ق��اق ،ب��ل إن س�ل��وك ه��ذا ال�ف��ري��ق ي��ري��د أن يفضي
إل��ى أح��د خيارين ،إم��ا االستمرار في دع��م ترشيح رئيس
«القوات اللبنانية» سمير جعجع لدفع اآلخرين إلى القبول
بشخصية م��ن ه��ذا الفريق أق��ل ح��دة م��ن جعجع وه��ذا ما
ي�ع��رف «المستقبل» وح�ل�ف��اؤه أن��ه غير وارد ،أو محاولة
إغ��راء رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون
بالتخلي عن حلفائه مقابل دعمه في االنتخابات الرئاسية.
وهذا الرهان أيضا ً ساقط سلفاً ،ويعرفون أن عون ال يبيع

ويشتري في القضايا الوطنية ،بل هو ثابت على مواقفه
وتحالفاته.
ل� ��ذا ت��ق��ول ال� �م� �ص ��ادر إنّ خ� �ي ��اري ف��ري��ق « 14آذار»
المطروحين يؤكدان أنه ال يريد العمل جيدا ً لدخول حوارات
فعلية مع الكتل النيابية األخرى لبلوغ اتفاق حول شخصية
توافقية مثل العماد عون ،أو في الحد األدنى يكون له الرأي
الحاسم في تسمية هذا الشخص ،وامتناع «المستقبل» عن
السير في هذا اإلجراء ـ الذي يفترض أوالً اللجوء إلى سحب
ترشيح سمير جعجع ـ يعني أنه ما زال يرهن قراره حول
االستحقاق الرئاسي بالمعطيات الخارجية ،وفي مقدمها
الموقف السعودي.
ـ الثاني أن سلوك « 14آذار» هذا يعني ربط الملف الرئاسي
بالمتغيرات اإلقليمية ،في حين أن اتجاهات الوضع في
المنطقة تفيد بأن هذا الوضع يحمل مؤشرين أساسيين:
ـ أن م��ا حصل ف��ي ال�ع��راق م��ن م��ؤام��رة نفذتها «داع��ش»
بتحريض ودع��م م��ن ج�ه��ات كبيرة ف��ي السعودية ودول

�إذا بقي المو�ضوع الرئا�سي
على ما هو عليه �سي�صبح في
ال�شهرين المقبلين جزءاً
من �صفقة متكاملة ت�شمله
االنتخابات النيابية والحكومة

�سالم �أجرى محادثات مع نظيره الإيرلندي

أعلن رئيس ال���وزراء اإليرلندي إيندا كيني عن دعم
بالده واالتحاد األوروبي الثابت «لسيادة لبنان ووحدته
واستقراره ولترسيخ السالم فيه».
وخ�لال لقائه رئيس الحكومة تمام سالم في السرايا
الحكومية أمس ،حيث عقد الجانبان محادثات استمرت
قرابة الساعتين ،أعرب كيني عن «عميق القلق الستمرار
النزاع المأسوي في سورية» ،مؤكدا ً تأييد بالده «لقرار
مجلس األم��ن الدولي رقم  1701وإلع�لان بعبدا ولعمل
مجموعة العمل الدولية للبنان في دعم الجمهورية اللبنانية
في هذا الوقت العصيب».
وأبلغ كيني ،الذي يقوم بزيارة إلى لبنان للقاء أفراد
ق��وة حفظ ال��س�لام اإلي��رل��ن��دي��ة واالج��ت��م��اع بكبار ق��ادة
اليونيفيل دعما ً لجهودهم في المساعدة في حفظ أمن
لبنان واستقراره ،نظيره اللبناني الرئيس تمام سالم عن
تقديم مساهمة مالية إيرلندية بقيمة مليوني يورو لصالح
المفوضية العليا لشؤون الالجئين ( )UNHCRولوكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،على أن
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(ت ّموز)
يخصص نصف هذه المساهمة لبرنامج المفوضية العليا
لشؤون الالجئين الذي يعنى بتقديم المساعدات الغذائية
للمجتمعات اللبنانية الفقيرة التي تستضيف النازحين
السوريين.
وأعرب الرئيس سالم عن امتنانه لدور القوات اإليرلندية
والتزامها حفظ السالم واألمن في لبنان ،مثمنا ً «التضحيات
الهائلة باألرواح واإلمكانات والجهود التي قدمتها إيرلندا
وال تزال تقدمها ،عبر مشاركتها الفاعلة في اليونيفيل».
ومن زوار السرايا :المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ووزير االقتصاد آالن حكيم ووزير التربية الياس
بو صعب والمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص والمدير العام للمؤسسة الوطنية لالستخدام
جان فاضل والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحي
خميس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لألسواق
االستهالكية ياسر ذبيان ووف��د من جمعية «المبرات
الخيرية اإلسالمية» برئاسة المدير العام ونائب الرئيس
محمد باقر فضل الله.
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أبدى مسؤول في
الهيئات االقتصادية
تفاؤله بموسم
االصطياف اآلتي ،على
رغم األوضاع السياسية
القائمة في البلد ،وأكد
انّ لديه معطيات عددة
تشجعه على هذا
التفاؤل ،مشيرا ً إلى أنّ
أحد أه ّم هذه المعطيات
يتمثل في حركة الوافدين
إلى مطار بيروت
الدولي.
انتقد مسؤول بارز
ر ّد فعل نائب في تكتل
كبير تجاه مقال صحافي
وردت فيه معلومات
تتعلق بنشاط النائب
المعني ضمن تكتله.
ّ

يح�صن البلد
لحّ ود :لقانون انتخابي ّ
وي�ؤمّن التمثيل ال�صحيح

كيني :ندعم وحدة لبنان وا�ستقراره

سالم ونظيره اإليرلندي يستعرضان حرس الشرف في السراي

أخ��رى ،خاصة تركيا ،يؤكد اتجاه العائلة الحاكمة في هذا
البلد نحو مزيد من التشدّد في التعامل مع قضايا المنطقة،
بما في ذل��ك االستحقاق الرئاسي في لبنان ،وبالتالي ال
مؤشرات على إمكان حصول تقارب سعودي ـ إيراني في
المدى المنظور ينعكس إيجابا ً على لبنان.
ـ بغض النظر ع ّما حصل في العراق فإن الدول المؤثرة
في الوضع اللبناني إقليميا ً ودوليا ً ال تضع لبنان في أولوية
اهتماماتها ،وذاك ما تبلغته جهات لبنانية رفيعة وأكد عليه
حديثا ً األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
بحسب ال�م�ص��ادر السياسية ،ف��ي ح��ال بقي موضوع
االنتخابات الرئاسية على ما هو عليه اليوم ،وهذا المتوقع،
سيصبح في الشهرين المقبلين ج��زءا ً من صفقة متكاملة
الرئاسي واالنتخابات النيابية وحكومة
ستشمل االستحقاق
ّ
م��ا بعد االنتخابات .وت�ق��ول المصادر إن أي منتاقشة أو
حوار حول الموضوع الرئاسي بعد أسابيع قليلة ال يمكن
أن يتجاوز ملفي االنتخابات النيابية والحكومة المقبلة.
لكن المصادر تالحظ أن ال��وص��ول إل��ى مثل ه��ذه الصفقة
في األشهر المقبلة إذا تعذر االتفاق على شخصية الرئيس
الجديد ،من غير الممكن االتفاق على إجراء االنتخابات وفق
القانون الحالي أو قانون جديد ،وأيضا ً االتفاق على حكومة
جديدة ،ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
لذلك ترى المصادر استمرار الوضع الراهن طويالً أمر
غير مستبعد ،ما سيقود حكما ً إل��ى تمديد والي��ة المجلس
النيابي لفترة تتراوح بين سنة أو سنتين ،وسيؤدي ذلك
إلى مزيد من التأزم الداخلي ومزيد من معاناة اللبنانيين.

خفايا
خفايا

أكد الرئيس األسبق العماد إميل
لحود «األهمية المحورية لقانون
ان��ت��خ��اب أع��ض��اء مجلس ال��ن��واب
ألن��ه يستولد كل السلطات ،عمالً
بالمبدأ ال��وارد في مقدمة الدستور
ب��أنّ الشعب هو صاحب السيادة
ومصدر كل السلطات وهو يمارسها
عبر المؤسسات الدستورية» .ورأى
في تصريح أمس «أنّ السلطة األكثر
التصاقا ً باإلرادة الشعبية ،إنما هي
مجلس النواب الذي يجب أن تتوافر
فيه قواعد العيش المشترك».
وأض����اف ل��ح��ود« :ع��ن��دم��ا ك��ان
مجلس النواب مكونا ً من كتلتين
ك��ب��ي��رت��ي��ن ،ال��ك��ت��ل��ة ال��دس��ت��وري��ة
والكتلة الكتلوية ـ وهما كتلتان
تشمالن مختلف أط��ي��اف الشعب
اللبناني وفئاته وطوائفه ـ كان
المجلس ميثاقيا ً بامتياز ،وكانت
الديمقراطية العددية والميثاقية
متالزمة وس��ائ��دة ،فكانت أكثرية
حاكمة وك��ان��ت م��ع��ارض��ة ،إال أنّ
ال��ك��ارث��ة الحقيقية حصلت ع��ام
 ،1960من دون أن يكون الرئيس
ال��راح��ل ال��ع��م��اد ف���ؤاد ش��ه��اب قد
ساهم فيها بنية التشرذم أو تجاوز
الميثاق ،ذلك أنّ نيته كانت منصرفة
ف��ي حينه إل��ى حسن التمثيل».
وأك���د «أنّ ق��ان��ون الستين ،ال��ذي
أضحى فيما بعد قانون الدوحة،
لم يحقق يوما ً االنصهار الوطني،
ب��ل ال��ت��ش��رذم وال��ت��ج��ذر الطائفي
واالنقسام والتقوقع والعجز ،كما
نشهد حالياً ،عن استيالد السلطات
بصورة صحيحة ،ه��ذا فضالً عن
ت��ج��اوز المناصفة الفعلية بين
المسيحيين والمسلمين التي نصت
عليها وثيقة الوفاق الوطني بهدف
أن تذوب الطائفة في الوطن وليس
العكس».
وق���ال ل��ح��ود« :يكفي أن نضع
قانون الستين في ظروفه التاريخية
كي نعي أن��ه أت��ى بعد ث��ورات في

العالم العربي ،لم ينج منها لبنان،
ليعبر عن خ��وف المسيحيين في
حينه من اضمحالل خصوصيتهم
في هذا الشرق ،وال عجب إن اكتشفنا
أنّ أعداء لبنان التقليديين أو أعداء
الصيغة اللبنانية الطبيعيين قد
ساهموا ف��ي وض��ع أس��س��ه ونشر
ثقافته وفلسفته وتعميم الصراع
الطائفي على السلطة في لبنان».
معتبرا ً أنّ «المطلوب اليوم ،قبل
أي وق��ت مضى أن نذهب معا ً إلى
يحصن العيش المشترك
ق��ان��ون
ّ
وي��ؤم��ن التمثيل الصحيح لشتى
فئات الشعب اللبناني م��ن دون
أسرها في قوالب طوائفية تصبح
م��ع ال��وق��ت ق�لاع��ا ً ت��ت��ق��ات��ل على
الهيمنة ،فتزول الديمقراطية وتنهار
الوحدة الوطنية» ،مشددا ً على «أنّ
ع��دال��ة التمثيل يأتي بها النظام
النسبي ،أما الوحدة الوطنية فيأتي
بها اعتماد لبنان دائ���رة واح��دة.
وإنّ قانون الستين كان سببا ً من
أسباب الهجرة المسيحية المكثفة،
على ما تبينه بعض األبحاث ،ألنّ

لحود وحداد
ّ

المسيحي سعى إلى هويته ،بفعل
تقسيم الدوائر طوائفياً ،فخسرها
بفعل العوامل الديموغرافية ولم
يكسب هويته الوطنية والقومية».
ودعا لحود إلى «اعتماد قانون
ان��ت��خ��اب ج��دي��د ألع��ض��اء مجلس
النواب ينتج مجلسا ً قادرا ً على جبه
مخاطر التجزئة والتقسيم التي
تشهد المنطقة بعض فصولها اليوم،
فينجو لبنان من أزماته المزمنة،
وي���رب���ح ف���ي ال��س��ي��اس��ة ،وي��ع��زز
بالتالي انتصاراته العسكرية على
أع���دائ���ه ،ت��ل��ك االن��ت��ص��ارات التي
سطرتها ثالثية الشعب والجيش
والمقاومة بصورة طبيعية وعفوية
وحاسمة».

استقباالت

لحود في
وق��د استقبل الرئيس ّ
دارت���ه ف��ي ال��ي��رزة أم��س ،وف���دا ً من
الحزب العربي االشتراكي السوري
برئاسة علي حرقوص .كما التقى
المتسلق اللبناني مارك حداد ،الذي
تسلق صخرة الروشة رغم إعاقته.

(داالتي ونهرا)

