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ل�سيا�سات �أردنية جديدة
ت�صفية معاذ الك�سا�سبة ...فر�صة
ٍ

َمن ي�ستهدف م�صر؟
 جمال العفلق
لم ِ
تعف اتفاقية «كامب دايفيد» والتي وقعها أنور السادات
في نهاية سبعينات القرن الماضي ،مصر والمصريين ،من
البقاء على قائمة أع��داء «إسرائيل» .ولم يعفِهم قبول الشروط
األميركية طوال عقود من إغراق مصر بالديون وتحجيم دورها
وإبعادها عن شؤون المنطقة ،إقليميا ً وعربياً ...لم ِ
يعف ك ّل ذلك
من حكم مصر من التسلط الغربي والعربي عليه ،لعزله وإدخال
مصر في أتون صراع سياسي يتحول اليوم وفي شكل ممنهج
إلى صراع عسكري ،الهدف منه إضعاف المؤسسة العسكرية
المصرية وإشغالها بحرب داخلية ق��د ال تكون قصيرة كما
يتمناها البعض.
إنّ ال ��دور الصهيوني ال��واض��ح ف��ي ال �ح��رب على مصر ال
يحتاج إلى إثباتات وبراهين ،ويعلم من يتابع الشأن المصري
أنّ «إسرائيل» ال تعترف ضمنيا ً باتفاقية السالم وطالما قامت
استخباراتها بأعمال إرهابية تستهدف الشعب المصري مثل
نقل وترويج كافة أنواع المخدرات والمبيدات الزراعية السامة
وشقق نقل مرض اإليدز إلى الشباب المصري ،باإلضافة إلى
التضييق على االقتصاد المصري في المناطق السياحية .وكان
آخ��ر أعمال «إسرائيل» دع��م مشروع س� ّد النهضة في إثيوبيا
للتحكم بمنابع ال�ن�ي��ل ،كما فعلت بتمويل م�ش��اري��ع السدود
على نهري الفرات ودجلة للتحكم بهما والضغط على سورية
وال �ع��راق م��ن خ�لال الحكومة التركية التي تخدم «إسرائيل»
ف��ي المنطقة .وال يمكن تجاهل م�ش��روع وص��ل البحر الميت
بالمتوسط والذي يهدف إلى خنق مصر وتهميش قناة السويس
على المدى البعيد.
ه��ذا ال�ت��وس��ع الجغرافي تحتاجه «إس��رائ �ي��ل» وعينها على
شبة جزيرة سيناء المصرية ،مق ّر عمليات ما يسمى «كتائب
األقصى» والتي لو كانت تعمل كما هو اسمها ،فاألقصى أقرب
إليها من القاهرة ،وإذا ما أرادت تحرير األقصى فعليها عبور
الحدود مع فلسطين وليس التمدّد نحو المدن المصرية ،كما
تفعل اآلن.
يبدو أنّ اختيار هذا االسم لهذه المجموعة اإلرهابية يهدف
إلى دفع المصريين في اتجاه االنفصال الكامل عن فلسطين،
وسط ما يجري من أعمال وحشية تمارسها قطعان االستيطان
الصهيوني.
إنّ «إسرائيل» ليست قادرة ،وحدها ،على محاربة دول الجوار
إال من خالل العمالء الذين تجندهم وتدعمهم وتجد لهم الممول،
وخصوصا ً من الدول العربية وكذلك بالتعاون مع تركيا التي
لم تتوقف عن استعراض قوتها وإعالن حلمها العثماني الجديد
بتقسيم المنطقة بما يخدم «إسرائيل» ويلبي طموح أردوغان
وحزبه.
وما المصالحة األخيرة التي أعلن عنها بين مصر وقطر إال
عملية لعب على الوقت لترتيب األوراق من جديد ألنّ قطر ما
زالت تحت العباءة التركية وتجد لدى أنقرة مخرجا ً لها بعد طرد
اإلخوان المسلمين من الحكم في مصر وشعورها بالهزيمة بعد
المبالغ الكبيرة التي دفعتها من أجل الهيمنة االقتصادية على
مصر وشعبها لتأمين مصالح «إسرائيل» وأميركا.
ال يمكن حماية ظهر الجيش المصري اليوم إال من خالل
القضاء على خاليا اإلخوان المسلمين الذين ال يفكرون إال في
القتل وتدمير اقتصاد مصر وش ّل أي فكرة لمشروع يع ّوض
على المصريين أربع سنوات من التدهور االقتصادي أوصلت
البالد إلى حافة اإلفالس نتيجة لسياسات التجويع والمساومة
على مرافق وم��وارد مصر األساسية والتي كانت معروضة
بأبخس األث�م��ان على المستثمر القطري و»اإلس��رائ�ي�ل��ي» من
خلفه.
بعد هذا كله ،هل تق ّرر الحكومة المصرية إع�لان التحالف
مع سورية والعراق ولبنان من أجل محاربة اإلره��اب الذي ال
يختلف في دوره وأساليبه بين هذه ال��دول؟ وهل لدى القيادة
المصرية استراتيجية ج��دي��دة إلع�لان حربها على اإلره��اب
المتنقل بين دول المنطقة م��ن خ�لال رف��ع الغطاء السياسي
والعربي عن ما يسمى معارضة سورية تجد في مصر مالذا ً
لها إلدارة الحرب نفسها التي ُتشنُّ على مصر؟
إنّ من يحارب مصر اليوم ويستهدفها هم الذين يخدمون
موحدة
المشروع الصهيوني ويخضعون إلدارة غرفة عمليات ّ
موجودة في تركيا ،بتمويل عربي كامل وغطاء سياسي غربي
تقوده الواليات المتحدة األميركية .وهم الذين يحاربون حلف
المقاومة ويريدون تفريغ المنطقة من أي قوة مخالفة للصهيونية
وتوسعها .هم أنفسهم الذين يريدون أن تبقى فلسطين تحت
االحتالل وتوطين شعبها في دول الجوار وخلق وطن بديل لهم
وإلغاء حقّ العودة .وهم الذين ما زالوا يرفعون شعار مبادرة
السالم العربية ال��ذي أطلق منذ أكثر من عقد من الزمن ،وإنّ
األمين العام للجامعة العربية ،بسياسته التابعة لقطر ،هو أحد
المروجين لإلرهاب ...فهل تدرك القيادة المصرية اليوم أنها
في دائرة الخطر وأنّ مستقبل مصر أصبح على المح ّك ،إذا لم
تسارع إل��ى تعاون أمني وعلى أعلى المستويات بين ك� ّل من
مصر وسورية والعراق ولبنان؟

مخزومي زار بري وا�ستقبل فليت�شر

بري ومخزومي خالل لقائهما في عين التينة
زار رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،في عين التينة ،وعرض معه األوضاع العامة .وقال مخزومي بعد اللقاء:
«هنأت دولة الرئيس بري على رعايته للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله.
وبمعزل عن بعض الذين يحاولون التقليل من أهميته ،فإنّ هذا الحوار خفف
االحتقان السني-الشيعي .وقد رأينا ،على الرغم مما حصل من مشاكل في
السابق ،أنّ ردات الفعل في اآلونة األخيرة كانت إيجابية للغاية ،وهناك وحدة
صف .كما شهدنا ونشهد أيضا ً إزالة الصور والالفتات والشعارات الحزبية،
وهذه خطوة إيجابية».
وخالل لقائه السفير البريطاني طوم فليتشر ،في دارته «بيت البحر» ،أشار
مخزومي إلى «أنّ اللقاءات بالبعثات الديبلوماسية ،وخصوصا ً األوروبية،
تشكل فرصة مهمة لوضع العالم في صورة األوضاع اللبنانية الحساسة على
المستوى األمني ومختلف المستويات المعيشية واالجتماعية واالقتصادية،
وسط الظروف الصعبة المحيطة ببلدنا».
وأكد «أنّ الجيش والقوى األمنية في حاجة إلى دعم سريع في مواجهة
اإلره���اب ،وكذلك الحكومة في مواجهة األعباء التي يرتبها وج��ود اإلخ��وة
النازحين السوريين ،وخصوصا ً في موسم الشتاء القاسي».

 د .وفيق ابراهيم
يجتاز األردن مرحلة صعب ًة على مستوى تحديد خياراته
النهائية من أزمات بالد الشام وكيفية الح ّد من تداعياتها على
استقراره .ب��ات عليه حسم مواقف االلتباس التي يتسربل
بها مرة واح��دة .فهو يساعد دائما ً اإلره��اب التكفيري مش ِّرعا ً
له ال��ح��دود والمساعدات ،ويؤسس ميليشيات مسلحة في
منطقة حوران السورية القريبة برعاية مخابراته ويشارك في
التحالف الدولي األميركي لقصف «داعش» ،ويرسل في الظالم
تطمينات إلى دمشق تؤكد حياديته ،لكنه ال يتردّد في التعاون
مع واشنطن و«إسرائيل» في سعيهما إلى إنشاء منطقة حاجزة
في جنوب سورية عند خط الجوالن المحتل ،لحماية اإلرهاب
التكفيري ومنحه مناطق إيواء.
هو األردن الذي يطرد السفير «اإلسرائيلي» من عمان ،ويلتقي
مليكه عبدالله برئيس وزراء العدو نتنياهو بعد يومين ،من دون
أن يناقشا مسألة إبعاد السفير ألنّ تل أبيب تعرف أنه موقف
أردني موقت لالستهالك والتغطية.
وألنّ الدول ال تنتقم ،بل تبني سياسات تؤدي إلى مبتغاها،
فإنّ مقتل الطيار معاذ الكساسبة حرقا ً على أيدي «داعش» يوفر
الفرصة المناسبة لهذا األمر .فلم يعد في إمكان عبدالله الثاني
أن يب ّرر لشعبه لماذا قتل الكساسبة على أيدي أطراف مدعومة
من المملكة ،ولديها بيئات حاضنة وسط األردنيين ،بل صار
لزاما ً عليه اختراع سياسات تحمي البالد والشعب من تداعيات
التسلط اإلرهابي لـ«داعش» وإعالن الحرب عليه ،من دون أن
يتسبب ذلك بقطيعة مع الرعاة الخليجيين لإلرهاب .فهل هذا
ممكن؟
بداية ،علينا تسليط الضوء على السنوات الثالث المنصرمة
التي أدى فيها األردن دور المتورط ،بحياء وبضغط أميركي ـ
سعودي وبتأثير من تيارات إسالموية داخلية.

دفعت واشنطن والرياض األردن إلى تبني خيار إسقاط النظام
السوري الذي لن «يبقى أكثر من عدة أشهر» كما كانوا يقولون،
وكان عبدالله الهاشمي يصدقهم بحذر ويقول في بعض األحيان
إنّ األسد راح ٌل إنما بعد مدة أطول.
ً
أدت استخباراته في تلك المرحلة دورا شديد التورط ،فسهلت
وسلحت وأسست وسمحت باجتياز ح��دوده��ا باالتجاهين
لعشرات التنظيمات والشلل ،وضغطت على نازحي مخيم
بق
الزعتري لاللتحاق بالقوى السلفية للقتال في سورية .لم ُت ِ
على شيء لم تفعله ،إنما في شكل قليل العلنية ،فكانت تمنع ّ
حق
العمل عن النازحين لجذبهم إلى «داعش» و«النصرة» ،وتعتبر
ّ
الحق برعاية منطقة حوران للتقارب االجتماعي بين
أنّ لألردن
قسميها السوري األردني ،ما أحدث تغييرات على هذه الصورة
تتعلق بتحول «داعش» و«النصرة» إلى مهاجمة أهداف كردية
متحالفة أصالً مع الغرب في العراق وسورية .كما أنّ تنفيذهما
عمليات انتحارية في فرنسا والسعودية ،أدى إلى سياسات
جديدة لدول أوروبية وأميركية معادية لهذا التمدّد «الداعشي»،
األمر الذي نتج عنه تشكيل الواليات المتحدة التحالف الدولي
الجوي برعايتها .وك��ان من الطبيعي أن ُت��رغِ � َم األردن على
االن��ض��واء تحت جناحيه ،لتأمين شرعية عربية للتحالف،
وتوفير مطارات قريبة من مناطق األح��داث في المنطقة بعد
رفض تركيا فتح مطاراتها أو تلك التي يمتلكها حلف «ناتو»
في تركيا أمام طائرات التحالف ،لذا بدا األردن حالً نموذجيا ً
للطائرات المغيرة وأدت المشاركة األردنية إلى تدهورين اثنين،
داخلي مع البيئات األردنية الحاضنة لإلرهابيين في جنوب
البالد وبين ذوي األصول الفلسطينية ،وخارجي مع «النصرة»
و«داعش» وتنظيمات حوران المرتبطة باالستخبارات األردنية.
انتقل هذا التوتر إلى الشارع األردني الذي انقسم على نفسه،
قسم يريد التحالف مع «داعش» و«النصرة» وآخر يريد االبتعاد
عن األزمتين السورية والعراقية ألنهما مسببتان إلشكاالت قد
تكون وجودية ،وخصوصا ً أنّ علم «داعش» يض ّم األردن كمعظم

ابراهيم �أطلع مقبل على م�ساعيه
لإطالق الع�سكريين المخطوفين
أطلع المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل
على نشاطات المديرية في مجاالت الحفاظ على األمن،
خالل زيارته في مكتبه في ال��وزارة لالطمئنان إلى
صحته بعد الوعكة التي أل ّمت به.
كما أط��ل��ع اب��راه��ي��م وزي��ر ال��دف��اع على المساعي
المبذولة التي يقوم بها شخصيا ً واالت��ص��االت التي
يجريها إلطالق العسكريين المخطوفين ،والتنسيق
القائم بين مختلف األجهزة األمنية لضبط الوضع
األمني وتأمين االستقرار ،وال سيما في مجال مكافحة

اإلرهاب ومالحقة المنضوين في شبكاته والمتعاونين
معه في الداخل اللبناني ،وما يقوم به الجيش من ص ّد
ودح��ر للمعتدين على الحدود البقاعية والجنوبية
والشمالية.
وكان ابراهيم استقبل في مكتبه في مق ّر المديرية،
السفير التركي إينان أوزلديز وعرض معه األوضاع
العامة .ثم استعرض سير العمل على مشروعي جواز
السفر البيومتري اللبناني ونظام إدارة الحدود الجاري
العمل على تنفيذهما مع وفد من شركتي «جيمالتو»
الفرنسية و»إنكربت» اللبنانية.

بالد الشام ضمن دولته االفتراضية.
أما الدولة األردنية ،فقد تبنت خيارا ً غير شعبي وتأثرت
بالرغبات األميركية ـ السعودية التي تريد من عبدالله الهاشمي
أخذ شرعية دولته من التحالف الدولي من جهة ،ومن السعودية
والخليج من جهة ثانية ،ومن «إسرائيل» من جهة ثالثة .وعلى
الرغم من التطمينات ،فإنّ ّ
تدخل العاهل األردني ظ ّل رمزيا ً ألنّ
الرجل يعرف أنّ التوازن االجتماعي في األردن هش وقابل
لالنفجار في ك ّل لحظة.
ماذا اآلن بعد تصفية الكساسبة؟
يضغط الشارع األردن��ي على دولته لالنسحاب من دعم
المعارضة التكفيرية والمزعوم أنها «مدنية» ألنّ حماية المملكة
ال تكون إال باالبتعاد عن النصائح األميركية ـ السعودية .ويعتقد
المراقبون أنّ انسحابا ً أردنيا ً من التورط لن يتسبّب بعقوبات
أميركية ـ خليجية .فالطرفان يعرفان أنّ خسارة األردن متعبة
لهما ولألردن على السواء ولـ«إسرائيل» أيضاً .أهي فعالً فرصة
لألردن؟
هناك تداخل سكاني تاريخي بين سورية واألردن يجعل من
الصعوبة تأمين الجدية المطلوبة ،ويبدو أنّ من األفضل التزام
عمان حلفا ً مع النظام السوري للقضاء على اإلرهاب التكفيري
المهدّد للبلدين ،ألنّ انتقاله إلى األردن مسألة وقت فقط .فهل
يفعلها عبدالله؟
إنّ األسوأ هو االلتباس ألنّ أحدا ً لن يصدقه ،كما أنّ االستمرار
في دعم التحالف الدولي ومساندة اإلرهاب في آن معا ً لن يؤدي
إال إلى انفجار األردن.
وفي انتظار مقبل األيام ،هل يصبح األردن بديالً من فلسطين
وجزءا ً فعليا ً من سورية؟
ّ
س��ت��ح�دِّد سياسة عبدالله مستقبل ب�ل�اده ،وال��ح��ل في
السياسات ال في انتقام له طعم البداوة وال يح ّل المشكلة .الح ّل
في العودة إلى سورية وإعالن حرب فعلية على اإلرهاب ولو كره
الكارهون.

تساءلت أوساط
طرابلسية وسطية:
لماذا لم تت ّم إعادة تمثال
عبد الحميد كرامي ،وهو
أحد رموز االستقالل،
إلى مكانه في الساحة
المس ّماة باسمه عند
مدخل طرابلس! وكان
التمثال قد أزيل خالل
الحرب ،وجرى في
شكل غير رسمي
تغيير اسم الساحة
ليصبح «ساحة النور»،
ووضعت مكان التمثال
الفتة كتبت عليها كلمة
«الله» و«طرابلس قلعة
المسلمين» ،مع ما
يتض ّمنه ذلك من تغيير
لوجه المدينة وأهلها
المعروفين بالتن ّوع
واالعتدال والتمسك
بالعيش الواحد.

�سل�سلة لقاءات ديبلوما�سية لوزير الخارجية

با�سيل يبحث مع �سفراء االتحاد الأوروبي
مكافحة االرهاب وملف النازحين

دو فريج :دور الحكومة
تح َّول �إلى ت�صريف الأعمال
أوض���ح وزي���ر ال��دول��ة لشؤون
التنمية اإلدارية نبيل دو فريج أنه
ت ّم طرح موضوع آلية عمل مجلس
الوزراء خالل جلسة أول من أمس،
مشيرا ً إلى أنّ رئيس الحكومة تمام
س�لام «ي���درس اق��ت��راح��ات اآللية
ال��ج��دي��دة ،لكنه يريد أن يجتمع
مع األفرقاء السياسيين ،ك ّل على
ح��دة ،لكي يتوصل إل��ى الصيغة
المشتركة ولكي يحيط اإلجماع
باألمور المصيرية الكبرى».
وقال في حديث تلفزيوني« :لكن
تيسر أمور الناس
في األمور التي
ِّ

المعيشية واالقتصادية في الظروف
التي نعيشها ،يجب أن نصل إلى
نوع من التوافق ،السيما أنّ وزيرا ً
واح��دا ً ال يمكن أن يوقف مشروعا ً
إنمائيا ً أو ماليا ً أو اقتصادياً ،أي
في األمور التي تساعد المواطن في
حياته اليومية».
وأكد دو فريج «أنّ األولوية هي
النتخاب رئيس للجمهورية ولبننة
االس��ت��ح��ق��اق ،وح��ت��ى ل��و توصلنا
إلى آلية من أجل حلحلة مشاكل
الناس ،تبقى األول��وي��ة لموضوع
الرئاسة ،علما ً أنّ الفريق اآلخر

وضع االستحقاق خارج لبنان مما
أدى إلى عرقلته».
وس����أل« :ل���م���اذا ج��ع��ل��وا ملف
رئاسة الجمهورية ملفا ً خارجياً،
م��ع أنّ م��ل��ف ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س
ه���و ش���أن داخ���ل���ي»؟ وأض����اف:
«وي��ج��ب علينا أن ن��ت��ص��رف في
م��وض��وع ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س كما
يحصل ف��ي ان��ت��خ��اب ال��ب��اب��ا أي
ن��ب��ق��ى م��ع �ا ً ك��ي ي��خ��رج ال��دخ��ان
األبيض ،ال سيما أنّ دور الحكومة
ال����ي����وم ت���ح���ول إل�����ى ت��ص��ري��ف
األعمال».

باسيل خالل اجتماعه إلى سفراء االتحاد األوروبي
بحث وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل في مشاركة لبنان
في الحرب على اإلره��اب ومساهمة
بريطانيا في تقديم مساعدة عسكرية
للجيش اللبناني ،مع سفير بريطانيا
ط��وم فليتشر .وت��رك��ز اللقاء على
مساعدة الدولة اللبنانية في مسألة
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ،ف��ض�لاً عن
الحديث عن اللقاءات والمؤتمرات
الدولية التي تعقد عن اإلرهاب.

ثم عقد باسيل جلسة محادثات
ض� ّم��ت سفيرة االت��ح��اد األوروب���ي
أنجلينا إيخهورست وسفراء وقائمين
باألعمال في دول االت��ح��اد ،وجرى
ط���رح م��واض��ي��ع تعنى ب��اإلره��اب
والنزوح والمسائل المشتركة بين
لبنان واالتحاد األوروب��ي ،تحضيرا ً
للزيارة التي يقوم بها باسيل إلى
ب��روك��س��ل للمشاركة ف��ي مجلس
الشراكة اللبناني-األوروبي على

مستوى وزراء الخارجية.
والتقى وزي��ر الخارجية سفيرة
ك��ن��دا ميشيل ك��ام��ي��رون ف��ي زي��ارة
بروتوكولية للتعارف ،بمناسبة
تسلمها مهماتها ف��ي ل��ب��ن��ان .ثم
استقبل رئيس جامعة آل خ��وري
في لبنان والعالم جوزف الخوري
الذي وضعه في أجواء زيارة وفد من
الجامعة إلى الفاتيكان ولقائه البابا
فرانسيس.

ن�شاطات
عرض رئ��ي��س مجلس
ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب����ري ،ف��ي عين
التينة ،شؤونا ً قضائية وعدلية
مع رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي جان فهد.
 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س «تكتل
التغيير واإلصالح» العماد ميشال
عون ،في دارته في الرابية ،وفد
«ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة لمخاتير
لبنان» برئاسة بشارة غالم الذي
قال بعد اللقاء« :أطلعنا العماد
ع��ون على مجريات المؤسسة
العامة لصندوق التعاضد وما
يعانية المختار» .وقدم الوفد إلى
عون درعا ً تذكارية.
 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س «كتلة
المستقبل» النيابية الرئيس
ف��ؤاد السنيورة ،في مكتبه في
بلس ،السفير ال��س��ع��ودي علي
عواض عسيري .وكان بحث في
األوض���اع ال��راه��ن��ة م��ن مختلف
الجوانب والعالقات الثنائية بين
البلدين.
 استقبل وزي���ر الشباب
وال��ري��اض��ة العميد ال��رك��ن عبد
المطلب حناوي ،في مكتبه في
الوزارة ،رئيس المكتب السياسي
ال��م��رك��زي ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي الوزير السابق
ع��ل��ي ق��ان��ص��و ،وج����رى ع��رض
ل�لأوض��اع ال��ع��ام��ة وال��ت��ط��ورات
الراهنة في لبنان والمنطقة.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ح��ن��اوي رئ��ي��س
االتحاد اللبناني لكرة الطاولة
سليم الحاج نقوال ،وجرى عرض
لنشاطات االتحاد للعام الماضي
ونتائجه وبرنامج االتحاد للعام
الحالي.
 ع���رض وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق
األوض����اع ال��ع��ام��ة ف��ي لبنان،
وشؤونا ً سياسية وإنمائية ،مع
عضو «تكتل التغيير واإلصالح»

حناوي مستقبالً قانصو
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المشنوق وآالن عون
النائب آالن عون .وكانت مناسبة،
ج��رى فيها البحث ف��ي الوضع
ال��داخ��ل��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي ض��وء
الحوار بين «حزب الله» و»تيار
المستقبل» وبين «التيار الوطني
الحر» و»القوات اللبنانية».
وال��ت��ق��ى ال��م��ش��ن��وق ممثلة
ال��م��ف��وض��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون

ال�لاج��ئ��ي��ن ف���ي ل��ب��ن��ان نينيت
كيلي وعرضا أوض��اع الالجئين
السوريين وتقديمات المفوضية.
وتابع مع النائب زياد القادري
ش��ؤون�ا ً تتعلق بمنطقة البقاع
الغربي واألوض���اع السياسية
العامة في البالد.
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