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بلطجة �أميركية في ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى� :أوباما «خليفة الم�سلمين»

هل ح�سمت حما�س ت�أرجحها؟
راسم عبيدات
يبدو أنّ التفاعالت وصراع األجنحة الداخلي في حركة حماس
بين محوري طهران -سورية – حزب الله ،ومحور قطر – تركيا،
القسام
قد ُحسم لصالح التيار األول بقيادة القائد العام لكتائب
ّ
محمد ضيف والقيادي محمود الزهار .إنّ استئناف الدفعات
المالية من طهران لحماسّ ،
يدل على هذا التحول والحسم ،حيث
أنّ زيارة وفد حماس القيادي برئاسة عضو المكتب السياسي
في الحركة موسى أبو مرزوق الشهر الماضي لطهران ،قد مهدت
الطريق لتحقيق هذه المصالحة ،ويبدو أنّ حزب الله اللبناني،
وحركة الجهاد اإلسالمي ،والجبهة الشعبية  -القيادة العامة،
لعبوا دورا ً مهما ً في تحقيق تلك المصالحة.
عادت حماس إلى محور طهران -حزب الله ،وهذه االستدارة
المتدرجة منها نحو هذا المحور ،سببها ترتيب أوراقها من جديد
وحفظ وحدتها الداخلية ،وما يحصل من تطورات داخل الحركة،
أو في القطاع والعالقة مع السلطة الفلسطينية والتطورات
الحاصلة عربياً ،كلها عوامل لعبت دورا ً مركزيا ً في حسم خيار
حماس وتأرجحها ،وكانت تصريحات ضيف في ذكرى انطالقة
حماس ،والتي أشاد فيها علنا ً ومباشرة بدعم إيران للحركة،
تطورا ً هاما ً جداً ،وقد تجاهل رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعل ذلك في خطابه بعد توقف العدوان األخير
على غزة ،ووجه شكره إلى قطر وتركيا.
إنّ األوضاع المالية الصعبة التي تعيشها حركة حماس ،من
العوامل الهامة في هذا الحسم ،فالحركة كانت تراهن على أن
تقوم حكومة الوفاق الوطني بدفع رواتب موظفيها الذين يبلغ
عددهم أربعين ألفاً ،لكنّ حكومة الوفاق كانت تربط ذلك بأن
ُتمكن حركة حماس حكومة الوفاق من ممارسة دورها ومه ّماتها
ومسؤولياتها في القطاع ،وأن تتولى اإلش��راف على عمليات
اإلعمار وعلى المعابر ،والسيطرة على األجهزة األمنية ،لكنّ
حماس كانت تريد دورا ً تشاركيا ً في هذا المسائل ،وهذا ما أدى
إلى عودة الفوضى والفلتان إلى القطاع مجدّداً.
ليس ه��ذا فحسب ،فعمليات اإلعمار س��ارت ببطء شديد،
وأصبحت «إسرائيل» هي المتحكم األول واألخير فيها ،من حيث
دخول مواد اإلعمار وكمياتها ونوعياتها ومراقبتها واإلشراف
عليها ،وكذلك أم��وال اإلعمار التي ُوعد بها الفلسطينيون في
مؤتمر القاهرة ،والتي لم يصل منها سوى النزر اليسير.
الشيء األهم واألخطر من ذلك كله ،هو قيام النظام المصري
بتشديد الحصار على قطاع غزة وتدمير عدد كبير من األنفاق
وتطور حدة الخالف والصراع مع مصر ،على خلفية ما يجري
من أعمال إرهابية في سيناء ض ّد الجيش المصري ،واتهامات
مصر لحماس بالمشاركة فيها ودعمها المجموعات اإلرهابية.
وبعد الهجمات األخيرة التي شنتها تلك الجماعات على ثكنات
ومقرات الجيش المصري ،اتخذت إحدى المحاكم المصرية قرارا ً
القسام حركة إرهابية ،قرار ال يخدم الشعبين
باعتبار كتائب
ّ
المصري والفلسطيني ،بل يشكل ربحا ً صافيا ً لحكومة االحتالل
وقوى االستكبار والظلم العالمي التي ستستخدم ذلك ذريعة
لوسم نضاالت شعبنا باإلرهاب ،ويكون ذلك ذريعة وحجة
لها لمواصلة ذبح شعبنا واحتالل أرضنا والتنكر لحقوقنا في
الحرية واالستقالل وإنهاء االحتالل.
هناك تطور هام آخر س ّرع في اتخاذ مثل هذا الحسم والخيار،
أال وه��و المصالحة المصرية -القطرية برعاية سعودية،
فحماس تدرك أنّ السعودية ودول الخليج سيضغطون على
قطر لاللتزام بهذه المصالحة ،وإن لم تترجم حقيقة على
األرض ،ما يؤثر على حماس ويطالها عاجالً أم آجالً .صحيح
أنّ حماس ليست حركة اإلخ��وان المسلمين ،لكنها ترتبط بها
بعالقات فكرية وأيديولوجية وتنظيمية وسياسية ،وما سيطال
اإلخوان المسلمين من عقوبات قد يصلها ،والقرار المصري في
ّ
حق كتائب القسام مؤشر خطر ،وهو يستوجب منها أن تراجع
عالقاتها مع «اإلخ���وان» ،من حيث تعريفها لنفسها كحركة
وطنية فلسطينية تقدم الوطني على األيديولوجي.
ي��ض��اف إل��ى ك�� ّل ه��ذه ال��ع��وام��ل ،ع��دم تحقيق المصالحة
الفلسطينية ومراوحة حكومة الوفاق مكانها ،بل وارتدادها
خطوة إلى الوراء ،وتهديد حماس بتشكيل حكومة بديلة عنها،
متهمة إياها بالتقصير وعدم قيامها بواجبها ومه ّماتها تجاه
قطاع غزة.
إنّ حماس تعود ،وإن تدريجياً ،إلى المحور الذي خرجت
منه ،مضللة ومخدوعة من قبل المحور الذي احتضنها ،بأنّ أيام
الرئيس السوري بشار األسد باتت معدودة وبأنّ عليها أن تنجو
بنفسها وأن تحافظ على مصالحها ،هذه األضاليل قادتها إلى
التيه والتخبط ،ولع ّل حماس عادت إلى رشدها وأدركت حجم
األخطار والمؤامرات التي يواجهها المحور الذي عادت إليه.
Quds.45@gmail.com

 د .وفيق ابراهيم
البلطجة هي «الفتوة» المجردة من مكارم األخالق ،وهذا ما
ينطبق على التفويض الذي طلبه الرئيس األميركي باراك أوباما
من الكونغرس لمحاربة «داعش» .يتضمن التفويض ما يشبه
األحجية ،فقد طلب أوباما السماح بتحريك القوات األميركية
لثالث سنوات متصلة واستخدامها في عمليات ال تتطلب
المرابطة الدائمة ،على أن تكون جغرافية تحركها مفتوحة في
أرض الله الواسعة.
ّ
الحق في ضرب أي أهداف
وللتفسير ،فإنّ للقوات األميركية
تراها إرهابية في ك ّل مكان ،والمحظور الوحيد هو منع االحتالل
الدائم للقوات األميركية ألي مكان في العالم مع السماح لها
بعمليات برية محدودة في الزمن.
فلنتصور وجود قوات أميركية مرابطة في األردن والعراق
وقطر بأعداد وفيرة مرتبطة ،بدورها ،بمركز أركان متطور يوازن
بين الغارات الجوية والعمليات البرية التالية عليها ،وهؤالء
مرتبطون أيضا ً بأقمار اصطناعية ترصد دبيب النمل مع أجهزة
استخبارات ال يخفى عليها المخفي .فالمطلوب بعد تدمير المراكز
تأمينها ،وهنا يأتي دور العشائر والقبائل والجيش األردني
تهب جيوش عربية وإقليمية أخرى لعرض عضالتها.
وربما ّ
أم��ا جغرافياً ،فيضع البنتاغون خريطة االنتشار أمام
ناظريه :المشرق العربي والمغرب ،جغرافية «بوكو حرام»
في أفريقيا وصوال ً إلى منظمات مالي وجنوب أفريقيا ،من دون
استثناء باكستان وأفغانستان ،فيحرك غزواته تبعا ً لقراءاته
«اإلسالموية» ،بالتعاون مع الجيوش الحليفة ،يقصف جوا ً مع
إنزاالت برية لكوموندوس تغتال وتقتل وتد ّمر باسم محاربة
اإلرهاب.
إنّ مناقشة الموضوع بمنهجية ،تتطلب وضع أهدافه قيد
النقاش الموضوعي :بداية ،هل هدف هذه الحملة طبيعي ،أي
مكافحة اإلرهاب وضرب «داعش»؟ المعروف أميركيا ً أنّ بلدين

صديقين لواشنطن هما اللذان م ّوال اإلرهاب اإلسالمي ودعماه
ود ّرباه ووضعا في تصرفه إعالما ً وأسلحة ووفرا له التدريب،
هما تركيا والسعودية.
فكيف يستقيم أن تحارب أميركا منتجا ً ظلت راضية عنه
طيلة السنين األربعة الفائتة ،وتركته يعبث بالمجتمعات والقيم
منتهكا ً ومدمرا ً ومخربا ً ك ّل ما هو إنساني؟ هذا يدفع إلى اسنتاج
أنّ هذا اإلرهاب مفبرك على مستوى بنائه وتأسيسه ،لكي يلبي
حاجات القوى العظمى لتجديد إمكاناتها في األقاليم الفنية.
أما لجهة مدى تحرك القوات األميركية ،فهو مريب ويدعو إلى
القلق الفعلي ،كما يكشف إصرار أميركا على استمرار انتدابها
للعالم اإلسالمي من آسيا الوسطى حتى أعالي اليمن في
الشرق األوسط .الك ّل مشمول برعاية سالحها الجوي وخبراء
مخابراتها ،فهل تستطيع عمليات جوية وإن��زاالت محدودة
ضبط هذا العالم؟
يتكشف أوال ًأنّ البنتاغون ال يريد ضحايا من الجيش األميركي
فيمنع في تفويضه المرابطة الدائمة في البلدان المستهدفة،
وهنا توجد الحبكة ،االستعانة بصديق وه��ذا الصديق هو
جيوش األنظمة الموالية لواشنطن التي ال تتحرك عادة إال ض ّد
المعادين للسلطات السياسية المحلية التي تواليها .لذلك فإنّ
من بين أهداف البلطجة األميركية ضرب القوى غير المرضي
عنها ،وهي ليست بالضرورة «إسالماوية» ،وإعادة المجتمعات
المحلية إلى ما قبل القرون الوسطى ،بتنشيط القبائل والعشائر
والمذاهب ،وذلك لتبرير تخلف األنظمة الموالية ألميركا في
العالم اإلسالمي.
وإذا كان األميركيون حريصين على أرواح جنودهم ،فإنّ
السلطات اإلسالمية والعربية تشجع جنودها على ما تسميه
استشهاداً ،فيشكلون بديالً ممكنا ً لألصلي األميركي ،إنما على
مستوى الموت فقط ،ألنّ االستثمار هو لصاحبه «يانكي» وهو
استثمار سياسي ـ اقتصادي ـ استراتيجي مفتوح ومرتبط
باالقتصاد اإلسالمي والعربي وبالصراع مع القوى الدولية
الواعدة.

�سالم اطلع من الم�شنوق على مجريات
تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع ال�شمالي

سالم والمشنوق خالل لقائهما في السراي
اطلع رئيس الحكومة تمام سالم على مجريات تنفيذ الخطة األمنية في
البقاع الشمالي من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،وكذلك على زيارته
إلى األردن ولقائه العاهل األردن��ي الملك عبدالله الثاني وكبار المسؤولين
األردنيين.
واستقبل سالم رئيس مجلس إدارة طيران الشرق األوسط «الميدل إيست»
محمد الحوت ،الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه أطلع رئيس الحكومة «على تطور
األوضاع داخل الشركة واألوضاع القائمة في مطار بيروت الدولي ،وال سيما
لجهة المشاريع التطويرية التي تقوم بها الشركة إلنشاء مركز الشحن الجوي
الذي سيح ّل معضلة كبيرة تتعلق باإلجراءات المطلوبة من األوروبيين ،لجهة
استمرار الشحن من لبنان إلى أوروبا ،وكذلك وصول جهاز الطيران التشبيهي
وتركيبه في أكاديمية الشرق األوسط للطيران والذي سيبدأ العمل فيه في شهر
آذار المقبل».
وأضاف »:ابتداء من اليوم خفضت شركة طيران الشرق األوسط العالوات
على أسعار بطاقات السفر بسبب االرتفاع الذي كان سائدا ً في أسعار النفط وقد
خفضنا هذه العالوات بنسبة  50في المئة ،فمثالً بطاقة السفر إلى أفريقيا في
الدرجة السياحية ،انخفض سعرها مئة دوالر أميركي ،وحوالى  85دوالرا ً إلى
باريس أو إلى لندن ،وقد بدأنا بتطبيق هذا التخفيض من اليوم».
ومن زوار السراي :النائب العام االستئنافي القاضي كلود كرم ،قنصل عام
جمهورية موريشيوس سالم بيضون ،ووفد من الرابطة الثقافية في طرابلس
برئاسة رامز الفري.

يازجي :نحن تو�أم
هذه الأر�ض
أك��د بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر يازجي «أنّ هذا المشرق
وجد ليكون منارة القلب إلى ك ّل
الدنيا ال منخالً لك ّل األيديولوجيات
المتطرفة».
وقال يازجي في رسالة الصوم:
«ن��ح��ن مسيحيي ه��ذا المشرق
يبح ف��ي وج��ه منطق
ص��وت ل��ن ّ
التكفير األعمى .نحن مزروعون في
هذه األرض ونحن توأمها .نحن
زيتونها وغارها وكرومها .نحن
ال نحتكرها لنا بل نحتكر ونتأبط
فيها عيشا ً واحدا ً مع ك ّل أطيافها
ونتوق فيها ومع غيرنا إلى سالم
نتمناه أيضا ً لغيرنا .نحن صوت
لن يبح في وجه اإلره��اب الذي ال
يميز دينا ً وال طائفة وال إنساناً.
نتمنى أن يصغي العالم إلى أ ّنات
إنسان ه��ذه الديار وأن يعي أنّ
ه��ذا المشرق وج��د ليكون منارة
القلب إلى ك ّل الدنيا ال منخالً لك ّل
اإليديولوجيات المتطرفة ،التي
إن زرعت في بالد ،فإنها لن تتقيد
بحدودها».
وأض���اف« :نصلي ال��ي��وم من
أج��ل ال��س�لام ف��ي ه��ذا المشرق.
نصلي من أجل أخوينا مطراني
حلب يوحنا اب��راه��ي��م وبولس
يازجي الذين يتعامى العالم عن
الجهات الضالعة في خطفهما.
ويبقى خطفهما هذا لطخة عار في
جبين من يبشر بحقوق اإلنسان
زورا ً وبهتانا ً وص��ك�ا ً يدين من
يتخذ تلك األخيرة مطية للتدخل
وتعكير صفو سالم بالد لم تعرف
إال األمان توأما ً لها».

يتبين إذاً ،أنّ الواليات المتحدة تبني مركزا ً عالميا ً لتحديد
م��دى تطور المجتمعات ،وف��ق �ا ً لمصالحها ،فتضرب تلك
المجتمعات أو تكافئها ،وفقا ً لمدى عالقتها بالقوى االقتصادية
األميركية وواجهاتها السياسية األميركية.
وبالتفصيل ،هناك إع��ادة اهتمام أميركية بالعراق سببها
تحسن ال��دور اإلي��ران��ي فيه ،لذلك تسعى واشنطن إل��ى أحد
خيارين :فرم الدور اإليراني بشعارات المذهبية ،أو التحاصص
معه .أما سورية فيحاول التفويض األميركي إيجاد موطئ
ق��دم فيها بالتعاون مع روسيا وإي���ران .وكذلك ح��ال اليمن
الذي يعتقد األميركيون أنّ طهران أصبحت قوة أساسية فيه،
فيحاولون تحريض الخليج عليه لحماية قوافلهم في باب
المندب وأصدقائهم في شبه جزيرة العرب ،لذلك فإنّ التفويض
األميركي ليس إال بلطجة أميركية إلعادة تعزيز الدور المهيمن،
أو اقتسامه على األقل ،وفقا ً لتوازنات القوى في العالم اإلسالمي
والشرق األوسط.
أما أفغانستان فال تزال ضمن االهتمام األميركي الذي يزعم
أنه سيرحل عنها نهائيا ً هذا العام ،لكنه يعاود مفاوضتها
للبقاء حتى القضاء على طالبان ،وهذه حجة غير متماسكة
ألنّ األميركيين موجودون منذ أكثر من عقد ولم يتمكنوا من لجم
تطور القاعدة وطالبان في باكستان أيضا ً ومجمل بالد آسيا
الوسطى.
هذا هو التخطيط األميركي :إنتاج خليفة جديد للمسلمين
ّ
الحق في القتل حرقا ً والتدمير
يدعى باراك حسين أوباما ،له
واالنتهاك لمجرد االرتياب .فهل نهنئ المسلمين أم أوباما؟
إنّ األنظمة السياسية في العالمين العربي واإلسالمي هي
غير شرعية وتستمد قوتها من الخليفة أوباما ،باستثناء بضعة
أنظمة في طليعتها سورية التي تقاتل عن ك ّل العالم العربي
وترفض تعيين خليفة على شاكلة البغدادي أو أوباما .الخليفة
هو الشعب ،وسورية تثبت هذا األمر بصالبة جيشها وشعبها
وقيادتها ،واأليام ماضية بسرعة نحو استعادة القرار العربي
واإلسالمي رغم أنف الخليفتين أوباما والبغدادي.

حذرت شخصية
سياسية متابعة من
عدم انتهاز الجيش
اللبناني فصل الشتاء
والثلوج وموجة
الصقيع التي تسود
جرود عرسال للقضاء
على اإلرهابيّين
المتواجدين في
تلك المنطقة ،وذلك
بالتنسيق مع الجيش
السوري ،منبّهة إلى أنه
بانتهاء فصل الشتاء
تصبح حركة تن ّقل
المسلحين في الجرود
أسهل ،وبالتالي
قد تتزايد عمليات
تسللهم إلى الداخل
اللبناني لتنفيذ عمليات
إرهابية ض ّد الجيش
والمواطنين.

الراعي التقى �أمين �س ّر الفاتيكان ووزير خارجيتها

مرحبا ً بالراعي
بارولين ّ
ال��ت��ق��ى ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��اره ال��راع��ي في
روم���ا ،أمين س � ّر دول��ة الفاتيكان
الكاردينال بيترو بارولين ،ثم وزير
الخارجية أمين سر العالقات مع
ال��دول المونسنيور ب��ول غاالغير،
في إطار متابعة البحث في التقرير
المفصل الذي رفعه الراعي األسبوع
ال��م��اض��ي إل���ى ال��ب��اب��ا فرنسيس
والمؤلف من  18صفحة ،عن أوضاع
الشرق األوس��ط ،وانتخاب رئيس
للجمهورية في لبنان وصعوباته،
وطلب وساطة الكرسي الرسولي
في هذا الشأن ،إضافة إلى عدد من
الشؤون الكنسية التي أثارها مع
البابا.

في المقابل ،عبر ك ّل من الكاردينال
بارولين والمونسنيور غاالغير عن
اهتمامهما وقلقهما حيال األوضاع
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ونتائجها
والوضع اللبناني ،وخصوصا ً في
ظ� ّل الفراغ الرئاسي« ،األم��ر الذي
يوصف بغير الطبيعي والغريب
في بلد يتميز بنظامه الديمقراطي
الفريد وبدوره الرائد في الحوار بين
األديان والعيش المشترك اإلسالمي
 المسيحي بالمساواة ،وهو يشكلبذلك بابا ً للديمقراطية والحوار
ونموذجا ً للبلدان المتنوعة ثقافيا ً
ومذهبياً».
«أنّ
خسارة ميزة لبنان
واعتبرا
ت��ع��ت��ب��ر خ���س���ارة ك��ب��ي��رة للشرق

برمته وللمسيحيين فيه» ،مؤكدين
مواصلة الجهود والمساعي مع ك ّل
الدول المعنية «من أجل المساعدة
في إجراء االنتخابات وبالتالي من
أج��ل المحافظة على قيمة لبنان
ومكانته في األسرة الدولية».
وفي اإلطار عينه ،سيلتقي الراعي
غدا ً األربعاء وكيل الشؤون العامة
في أمانة س ّر الفاتيكان المونسنيور
أنجلو بيتشو.
وكان البطريرك الماروني أنهى،
أول من أمس ،مشاركته في أعمال
مجمع ال��ك��رادل��ة ف��ي الفاتيكان
برئاسة البابا فرنسيس ،واحتفل
أمس برتبة «اثنين الرماد» اليوم
في كنيسة مار مارون في روما.

كاغ بحثت ملف النازحين
مع بو�صعب ودربا�س

ن�شاطات
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الحسيني وسفيرة هولندا
استقبل الرئيس حسين الحسيني ،في منزله في عين التينة ،سفيرة
هولندا في لبنان هيستر سومسن وكانت مناسبة الستعراض األوضاع
الراهنة في لبنان والمنطقة والنشاطات التي تساهم فيها السفارة في لبنان.
استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط ،السفير األميركي في
لبنان دايفيد هل وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة.
ثم التقى سفير المغرب في لبنان علي أومليل الذي هنأه بسالمة العودة،
وعرض معه العالقات الثنائية بين البلدين.
وكان الحريري تلقى اتصالين هاتفيين للتهنئة بعودته من الخارج،
من ك ّل من رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية وقائد الجيش
العماد جان قهوجي ،والتقى وزير االتصاالت بطرس حرب ،والنائب سامي
الجميّل.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،السفير
األردني في لبنان نبيل مصاروة ،وتناول البحث األوضاع العامة في لبنان
والمنطقة .ثم استقبل رئيس مجلس إدارة مصرف «جمال ترست بنك» أنور
الجمال.

بحثت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ ،ملف النازحين السوريين مع وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درب��اس في مكتبه في ال��وزارة ،وقال
درباس بعد اللقاء« :إنّ كاغ مستعدة للتعاون مع الوزارة،
ما يشجع على زيادة المشاريع التي من شأنها أن تخفف
من عبء المأساة على الشعب السوري واللبناني الذي
يستضيف النازحين السوريين منذ سنوات» ،مضيفاً:
«لبنان ما زال على الخريطة الدولية وم��ا زال محطة
اهتمام».
ولفتت كاغ ،بدورها ،إلى أنّ اللقاء «تركز حول ثالثة
أمور أهمها وأخطرها ملف النازخين السوريين ،مشدّدة
ماسة وملحة إلى دعم الحكومة
على أنّ لبنان في حاجة ّ
اللبنانية كي تتخطى هذه األزم��ة الصعبة» .وأضافت:
«ه��ذه السنة الرابعة التي يهتم لبنان خاللها باألعداد
الهائلة للنازحين السوريين الهاربين من األزمة السورية
والوضع بات حرجا ً ج��داً ،وخصوصا ً أنه ينعكس على
اللبنانيين ،فهم يتض ّررون كثيرا ً من هذا النزوح».
وأك��دت «أنّ األم��م المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان
وتساعده قدر المستطاع لتخطي هذه المرحلة الصعبة،
وتعمل على التعاون مع القطاع العام والوزارات المعنية
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(مديرية التوجيه)

بوصعب مجتمعا ً إلى كاغ

لدعم لبنان» ،مشيرة إلى المرحلة الحساسة التي يم ّر بها
على صعيد االستقرار واالمن واالقتصاد ،وجميع التحديات
المحلية التي يعاني منها .وتمنت «أن تح ّل األزمة السورية
فيعود الشعب السوري إلى بلده في أقرب وقت ممكن».
وبحثت كاغ الملف نفسه ،مع وزير التربية والتعليم
العالي الياس بوصعب ،وكان االجتماع مناسبة لوضع
ملخص لألوضاع التربوية للنازحين وللخطة الوطنية
واألممية للمعالجات.
وكان بوصعب اجتمع إلى ممثلة المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان نينات كيلي،
وبحث معها في الوضع الحالي وفي نقاط القوة والضعف
في الخطة المتعلقة بتأمين التعليم للنازحين من سورية،
وتوافق الرأي بين الجانبين على األمور الواجب اعتمادها
من أجل تسريع العمل في الخطة وإعادة النظر في مكونات
الخطة الراهنة ،مستفيدين من الخبرات التي تكونت
نتيجة العمل اليومي على هذا الملف المهم.
كما التقى ممثلة «اليونيسيف» آنا ماريا لوريني ،في
زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في
لبنان ،وجرى خالل االجتماع التوافق على آلية لمتابعة
العمل مع النازحين في الملف التربوي.

