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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

تطمينات فل�سطينية ولكن...
حسين ح ّمود
عادت المخيمات الفلسطينية إلى دائرة الضوء بعد اإلشكاالت
المتعددة والمتنوعة ،التي شهدتها في األي��ام القليلة الماضية،
وال سيما في مخيمي عين الحلوة والبداوي .وكان آخرها إطالق
مجهول قنبلة يدوية في سوق الخضار في عين الحلوة ،وقبلها
إشتباكات متف ّرقة بين مجموعات مسلحة مختلفة.
وفي ظ ّل هذه األج��واء وصل إلى بيروت وفد من قيادة حركة
«حماس» برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة رئيس مكتب
ال�ش��ؤون السياسية فيها موسى أب��و م��رزوق والتقى ع��ددا ً من
المسؤولين اللبنانيين .وم��ن بين المواضيع التي بحثها الوفد
مع من التقاهم الوضع األمني في المخيمات الفلسطينية «غير
المستقر جزئياً» ،على ما قال ،مركزا ً على «ح ّل هذه المشاكل من
طريق الحوار والبعد عن استخدام السالح والعنف».
لكن م�ص��ادر فلسطينية مطلعة أك��دت ل�ـ«ال�ب�ن��اء» أنّ الزيارة
الحمساوية ال تنحصر في موضوع المخيمات بل هي تتعلق في
األساس بموضوع العالقات بين حزب الله وحركة «حماس» التي
شابها نوع من الفتور ،إنْ لم يكن أكثر ،على خلفية األح��داث في
سورية وموقف بعض قيادات «حماس» منها .ونقلت المصادر
معلومات ع��ن ل�ق��اء بين األم�ي��ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه السيد حسن
نصرالله وأبو مرزوق.
أما في موضوع المخيمات ،فقد أكدت المصادر ،التي أوضحت
أنها على تواصل مستم ّر مع القيادات األمنية فيها ،أنّ «الوضع
ممسوك جيداً» وتجري عملية مسح ألضرار االشتباكات األخيرة
ف��ي الممتلكات ف��ي مخيم عين الحلوة ،تمهيدا ً للتعويض على
أصحابها ،وأنّ اإلت�ص��االت واللقاءات متواصلة لتطويق ذيول
تلك االشتباكات ،وتوافق جميع األط��راف على معالجة الشوائب
بالحوار .وتؤكد المصادر في هذا السياق ،أنّ الك ّل متجاوب في
هذا األمر.
وبالنسبة إلى األعمال األمنية التي يشهدها المخيم بين حين
وآخر ،فقد اعتبرت المصادر أنّ «هذا األمر طبيعي» في «بقعة أرض
يعيش عليها حوالى  120ألف نسمة ويتوزعون على انتماءات
سياسية وعقائدية مختلفة ،لكن الوضع إجماالً تحت السيطرة».
وعما تردّد من معلومات عن أنّ الجماعات اإلسالمية المتشدّدة
المرتبطة بـ«القاعدة» و«داع��ش» و«جبهة النصرة» وبقايا «جند
الشام» و«فتح اإلس�لام» وجماعة الفا ّر من وج��ه العدالة أحمد
ّ
تحضر لعمل
األسير المتوحدين تحت اسم «الشباب المسلم»،
أمني في المخيم ،نفت المصادر علمها بهكذا معلومات ،مؤكدة
في المقابل تجاوب «الشباب المسلم» مع الدعوات إلى الحوار
وتهدئة األوض��اع في المخيم «ألنّ التوتير ليس من مصلحة
أحد ال بل بالعكس ستكون له تداعيات سلبية ج��دا ً على جميع
الفلسطينيين».
لكن م�ص��ادر أخ ��رى ،كشفت أنّ الجماعات المتط ّرفة تقوم
بالتمدّد داخل مخيم عين الحلوة تحت الستار الدعوي» ،وهي باتت
تسيطر على أحياء عدة وتع ّد في مرحلة الحقة لعمل تفجيري كبير
يتيح لها السيطرة على المخيم ،وقد حصلت عدة اجتماعات بينهم
لهذه الغاية.
في الخالصة ،المخيمات الفلسطينية في سباق بين التفجير
وبين المساعي والجهود السياسية التي تبذل لتجنيبها هذه الكأس.
لكن كما في ك ّل مرة يقع المحظور األمني ،إنْ في اشتباكات واسعة
أو محدودة أو «إشكاالت فردية» ،أبرز ما تتركه لدى المتصارعين
ه��و ال�ث��أر وال��رغ�ب��ة ف��ي كسب الجولة المقبلة ،وه��ذا م��ا يحصل
بالفعل ،بالرغم من أنّ التصريحات التي تعقب ك ّل معركة تدعو إلى
االطمئنان وتؤكد «أنّ الوضع على األرض تحت السيطرة».
فهل ستحمل زيارة القيادات الحمساوية حلوالً عملية تطوق
محاوالت المتطرفين ج ّر المخيمات إلى المشاريع المعدّة للمنطقة،
والتي ال تخلو من مخطط تصفية القضية الفلسطينية كما ترغب
«إسرائيل» التي تح ّرك أصابعها الجماعات اإلرهابية ،مباشرة أو
بالمواربة؟

قهوجي في ال�سراي
عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع األمنية في البالد مع قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،ثم استقبل وفدا ً ديبلوماسيا ً من جمهورية
جنوب أفريقيا في حضور القنصل الفخري لجمهورية جنوب أفريقيا
في لبنان وجيـه البزري وتنـاول البحـث األوض��اع العامة في لبنان
والمنطقة.
وتحدث باسم الوفد السفير المفوض فوق العادة في سورية ولبنان
شون بينفلدت فقال« :كانت زيارتنا لدولة الرئيس سالم بمثابة فرصة
مهمة للتباحث في التطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على لبنان
وأيضا ً للبحث في ماهية الدعم الذي يمكن أن تقدمه جمهورية جنوب
أفريقيا للبنان من أجل معالجة بعض األوض��اع الجدية جدا ً وتحديدا ً
تطور اإلرهاب والتطرف في المنطقة».
ومن زوار السراي :الوزير السابق سليم كرم ،ورئيس لجنة الرقابة على
المصارف سمير حمود.
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ال توافق في لبنان
 روزانا ر ّمال
انها المرة األولى في لبنان التي يمكن الحديث فيها عن انّ
متغيّرا ً ما يلوح في األفق السياسي والدستوري في البالد،
فلبنان الذي اعتاد على حلول توافقية لألزمات والتعقيدات
التي يتوقف عندها األفرقاء فتتعطل عدة مرافق ومؤسسات
في الدولة ،يفتقد اليوم إلى أيّ من المبادرات الهادفة الى
ح ّل أزماته ،وتحديدا ً إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية
والتعيينات اإلداري���ة وغيرها ،ولكن للمفارقة انّ ك� ّل هذا
المشهد والجمود السياسي يجري بدون نزاعات دراماتيكية
وسجاالت تعبوية على كافة األصعدة واالعتبارات حتى
الساعة.
لطالما تقبّل اللبنانيون الحلول التوافقية وتلقفوها من
الخارج الذي كان يريد إثبات حصته في فرض وجهة نظره
ون��ف��وذه في لبنان ،ولطالما انتظر ه��ذه الحلول او سعى
نحوها وغالبا ً ما كانت حلوال ً وسط تضفي نوعا ً من التوازن
في المشهد ،لكن من دون ان تصبغ لبنان حكوميا ً او رئاسيا ً
صح التعبير ،فجيء بالرئيس
بصبغة الطرف الفاقع اذا
ّ
الوسطي نجيب ميقاتي رئيسا ً للوزراء في السنوات الماضية،
ثم الرئيس الحالي تمام سالم رئيسا ً للحكومة ،وك��ان قد
سبقهما في سدة رئاسة الجمهورية الرئيس التوافقي ميشال
سليمان الذي أتى بعد مؤتمر جمع اللبنانيين المتناحرين في
الشارع للتوافق على ح ّل للمعضلة الرئاسية ،وكان الفراغ قد
استم ّر لمدة ستة أشهر قبل أحداث  5و  7أيار ،وقبل أن تو ّقع
قطر أكبر إنجازاتها وتفتتح «عصر» تدخلها في لبنان من
الباب العريض.
على مستوى رئاسة الجمهورية أحد أبرز المرشحين في
األروق��ة السياسية اللبنانية او باألحرى أحد أبرز األسماء
المطروحة للح ّل المقبول من األغلبية هو الوزير السابق

جان عبيد الذي تشير مصادر «البناء» إلى أنه أول األسماء
المطروحة من قبل الرئيس سعد الحريري منذ ما يقارب
السنة ،والمتفق عليها بينه وبين الرئيس بري ،وانّ طرح
اسمه في الكواليس لم يأت من فراغ او تكهنات ،انما من فرصة
حقيقية كانت قد توفرت له في هذا االطار ،اال انه حتى الساعة
لم يوفق في الوصول إليها.
الوزير السابق جان عبيد ال��ذي بدا متحفظا ً نسبيا ً عن
اإلدالء بالتصريحات اإلعالمية طيلة الفترة السابقة حفاظا ً
على نسبة معينة من السرية ربما تبقي حظوظه في الفوز
أكبر ،يصرح اليوم انه «غير معني بالترشيحات والترجيحات
واالستطالعات المتصلة بالمعركة الرئاسية ويقول إنه لم
يعلن ترشيحه حتى اآلن لرئاسة الجمهورية لغياب فرصة
لمرشح مستق ّل وتوفيقي مثله وبسبب حدّة التنافس والصراع
في البالد بين األطراف المختلفة.
اذاً ...يدرك عبيد المرشح المفترض األوفر حظا ً بالرئاسة
كمرشح توافقي او توفيقي كما ُي��ق��ال انّ الحظوظ شبه
معدومة ،ما يعني انّ ما ينطبق على عبيد ينطبق على العماد
جان قهوجي أيضا ً كمرشح توافقي ،وينطبق بالتأكيد على
المرشح هنري حلو الذي س ّماه النائب وليد جنبالط لغايات
وأهداف محدّدة حينها وهواألق ّل حظا ً بطبيعة الحال.
انعدام التوافق في لبنان على تسمية مرشح رئاسي ال
يتوقف عند هذا الح ّد بل يتعداه الى انعدام االتفاق على تعيين
قائد للجيش وفاقي ايضا ً مع الفوارق الواضحة في الحالتين،
وبالتالي فإنّ التوافق المعدوم في لبنان اليوم ليس سوى
حالة من أصل مشهد بر ّمته مقبل على الساحة اللبنانية وهو
تأكيد واضح على انّ الحفاظ على الحكومة اللبنانية هذه
المرة هو مسؤولية جميع األفرقاء ألن لبنان سيدخل هذه
المرة في نفق دستوري مجهول تماماً ،والسبب هو كون لبنان
واحد من ابرز الدول االقليمية المعنية بما يجري في سورية
خصوصا ً أنّ حزب الله الذي يقاتل وينتصر فيها ويعرف

ا�ستقبل وفداً من حزب �شبيبة لبنان العربي برئا�سة ال�شمالي

حردان :اال�ستثمار الوحيد الرابح رغم كلفته
هو اال�ستثمار في الوحدة الوطنية والمجتمعية

استقبل رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان ،رئيس حزب شبيبة لبنان
العربي نديم الشمالي على رأس
وف��د قيادي ،بحضور مدير الدائرة
اإلع�لام��ي��ة ف��ي «ال��ق��وم��ي» العميد
معن حمية ،وج��رى ت��داول في آخر
المستجدات.
وخالل اللقاء أعرب الشمالي عن
تقديره العميق لمواقف «القومي»
ودوره على المستويات كافة ،وأكد
أنّ لبنان وك ّل بالدنا بحاجة إلى قوى
ال طائفية على صورة الحزب القومي
واألحزاب الوطنية الالطائفية.
التمسك
وش���دّد الشمالي على
ّ
ب��ال��وح��دة ف��ي م��واج��ه��ة التطيّف
والتمذهب وك ّل أشكال التفتيت ،الفتا ً
إلى أنّ الذين يبثون السموم المذهبية
والطائفية ،إنما يخدمون مشاريع
تصب كلها في مصلحة
خارجية،
ّ
العدو الصهيوني.
وأشار الشمالي إلى أنّ بيروت هي
عاصمة الصمود وأهلها مقاومون

وما من أحد يستطيع تغيير هويتها
وتاريخها.
رح���ب ح���ردان بالوفد،
ب����دورهّ ،
وأثنى على دوره وقناعاته ،الفتا ً إلى
أنّ القوى التي لديها قناعات راسخة،
وخ��ي��ارات وطنية وقومية جامعة
وصادقة ،تستطيع أن تهزم مشاريع
التفتيت والفتن الطائفية والمذهبية،
وهزيمة هذه المشاريع هي هزيمة
لقوى اإلره��اب والتطرف التي تأخذ
مداها لتدمير بالدنا وقتل إنساننا
من خالل استظالل العوامل الطائفية
والمذهبية والتفتيتية.
وق��ال ح��ردان إنّ اإلره���اب يشكل
خ��ط��را ً مصيريا ً وت��ه��دي��دا ً ج��ودي �اً،
ليس ض � ّد شعبنا وحسب ب��ل ض ّد
ك � ّل شعوب المنطقة والعالم ،وما
حصل م��ؤخ��را ً م��ن أع��م��ال إرهابية
طالت العديد من البلدان األوروبية
واألفريقية والعربية وأوقعت عشرات
الضحايا وال��ج��رح��ى ،ه��و بمثابة
جرس إنذار لك ّل دول العالم ،بما فيها
تلك التي تستثمر في اإلرهاب.
ورأى حردان أنّ الوظيفة األساس
للقوى اإلرهابية المتطرفة هي تفتيت
المجتمع وإضعافه وإنهاك قوته
لمصلحة العدو الصهيوني ،وهذا
واضح من خالل الدعم الال محدود
ال��ذي يقدّمه العدو «االسرائيلي»
للمجموعات اإلرهابية المتطرفة.
أض�����اف :إنّ ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة
واإلقليمية والعربية التي تدعم
ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة بالمال
والسالح وتسهّل عبور اإلرهابيين
إل��ى س��وري��ة م��ن مختلف أصقاع
االرض ،هذه الدول كلها متو ّرطة في
مخطط تصفية المسألة الفلسطينية،

عبر التعمية على العدو الحقيقي الذي
يحت ّل فلسطين ،واخ��ت��راع «أع��داء»
جدد لشعبنا وبالدنا!
ودعا حردان إلى انخراط ك ّل قوى
المجتمع ف��ي المواجهة م��ن خالل
االنخراط في جبهة شعبية لمقاومة
اإلرهاب واالحتالل.
وأك���د ح���ردان أه��م��ي��ة وض���رورة
االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��وح��دة الوطنية
والمجتمعية ،ف��ه��ذا بالنسبة لنا
االس��ت��ث��م��ار ال��وح��ي��د ال��راب��ح وإنْ
ك��ان مكلفا ً ويتطلب وق��ت �ا ً وج��ه��دا ً
وتضحيات ،من أجل بناء اإلنسان
الجديد على قيم الحق والحرية
واإلن��س��ان��ي��ة ،إن��س��ان م��ت��ح � ّرر من
قيود الطائفية والمذهبية وغرائزها
ال��ه��دام��ة ،ون��ح��ن بحاجة ال��ى هذا
البناء إلنقاذ أمتنا من الويل.
وأش���ار ح���ردان إل��ى أنّ مشهدية
الصمود والمقاومة تجلت بإلحاق
ال��ه��زي��م��ة ت��ل��و ال��ه��زي��م��ة ب��ال��ع��دو
الصهيوني ،بدءا ً من بيروت الوطنية
ال��ت��ي ف�� ّر منها ال��ع��دو تحت وط��أة
رصاصات البطل خالد علوان وما
تبعها م��ن ض��رب��ات وعمليات ،ثم
إخراجه من معظم المناطق اللبنانية،
وص����وال ً إل���ى إن��ج��از ال��ت��ح��ري��ر ع��ام
 ،2000وح��رب تموز  2006التي
قلبت ك�� ّل ال��م��وازي��ن وال��م��ع��ادالت،
لصالح المقاومة .وهي تتجلى اليوم
في صمود سورية في مواجهة حرب
كونية اشتركت فيها عشرات الدول،
مباشرة ،أو بواسطة القوى اإلرهابية
المتعددة الجنسيات ،وهذا الصمود
سيثمر نصرا ً حقيقيا ً لشعبنا وبالدنا،
وستظ ّل سورية قلعة قومية حاضنة
للمقاومة والمقاومين.

ن�شاطات

السنيورة والسفير المصري
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب في حضور النائب على بزي ،وجرى عرض
للوضع العام وعدد من الشؤون التربوية.
بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في
مكتبه في بلس التطورات في لبنان والمنطقة مع السفير المصري
محمد بدر الدين زايد.

تع ّرض خبير
اقتصادي معروف
إلحراج كبير حين
قال له نائب بارز أمام
عدد من الصحافيين:
لقد نسف الرئيس
الروسي فالديمير
بوتين بعد لقائه وزير
الخارجية السوري
وليد المعلم مقالك
الطويل العريض
الذي كتبته األسبوع
الماضي عن روسيا
وتخليها عن سورية
بفعل اإلغراءات
الكبيرة التي تلقتها من
السعودية ،وأضاف
سائالً :ألم تكتب مقاالً
مشابها ًوبالعبارات
نفسها تقريبا ً حين زار
حمد بن جاسم روسيا
قبل أكثر من عامين؟

جيدا ً انّ ايّ انتصار كهذا سيصرف في الداخل اللبناني
رصيدا ً يعود على حلفائه بالفائدة بشكل طبيعي ،واذا كان
حزب الله يطرح جديا ً اسم العماد عون كمرشحه ومرشح
 8آذار بطبيعة الحال بثقة الالعب اإلقليمي البارز القادر
على تقرير مصير حلفائه في لبنان ضمن معادلة طغيان
المشهد االقليمي على الداخل اللبناني كتحصيل حاصل .فإنّ
خصومه في  14آذار الغير قادرين على طرح تسويق مرشح
جدّي للمنافسة يسعون الى تأخير االستحقاقات وتأجيلها
علها تسهم في خسارة حزب الله لبعض أوراقه اإلقليمية التي
ستفرض عليهم بحسب مفهومهم بشكل فوري عند ايّ تسوية
ينتصر فيها حلفاء حزب الله ،فيؤخذ نحو التوافق والتنازل
عن تمسكه بالعماد عون ،وتتعادل النقاط وينتخب رئيس
توافقي للبالد على غرار ميشال سليمان.
هذا ما لن يحصل بالنسبة إلى منطق حزب الله في مقاربة
األمور واألوضاع ،فهذه المرة التي ال تشبه سابقاتها ،ويعتبر
حزب الله لبنان واللبنانيين ضحية تسوية سابقة برلمانية
ورئاسية كلفته وكلفت اللبنانيين الحقا ً شهداء وتضحيات
كبيرة نظرا ً إلى التراخي في حسم موضوع اإلرهاب والتصدّي
للمخاطر المقبلة على المنطقة ،وحزب الله القادر على طرح
فكرة مرشح توافقي يؤكد بتمسكه بالعماد عون انّ لبنان
وللمرة االول��ى أم��ام انتخاب رئيس ط��رف يفرض أوراق��ه
وتوجهاته بحكم الفائز والخارج من مخاض التضحيات،
وال��ذي يبدو أن ح��زب الله لن يقبل بالمساومة عليها او
التفريط بها هذه المرة.
ال توافق في لبنان على كافة األصعدة ،ولبنان الذي يراقب
حركة عقارب الساعة ويعد بدء تمظهر الحلول السياسية
بالمنطقة على موعد ثابت مع الفراغ ،لكن هذه المرة من
دون أيّ أمل بانتظار مبادرات توافقية روسية او فرنسية
او سعودية ،انما ينتظر رجوح كفة محاور بر ّمتها تصوغ
المشهد السياسي الجديد فيه بغالب ومغلوب.

وفد من حما�س يزور بري و�سالم
زار وف��د م��ن حركة حماس أم��س برئاسة عضو
المكتب السياسي رئيس مكتب الشؤون السياسية
في الحركة موسى أبو مرزوق على رأس وفد قيادي
من الحركة ،رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين
التينة وج��رى ع��رض للتطورات في حضور عضو
المكتب السياسي لحركة أمل محمد جباوي.
وبعد ال��زي��ارة ق��ال أب��و م���رزوق« :تشرفنا بلقاء
دولة الرئيس بري ،وكان اللقاء مثمرا ً وجيدا ً عرضنا
خالله األوض��اع في المنطقة ،وخصوصا ً في لبنان،
وعلى وجه الخصوص المخيمات الفلسطينية حيث
الوضع األمني غير مستقر جزئياً ،وقد توافقنا على
ح � ّل ه��ذه المشاكل م��ن طريق ال��ح��وار والبعد عن
استخدام السالح والعنف .كذلك عرضنا لقضية
أون��روا والسياسات الجديدة المتعلقة بها .ومما ال
شك فيه أنه ال ب ّد أن تقوم أونروا بمسؤولياتها تجاه
الالجئين الفلسطينين في هذا البلد .وتوافقنا مع دولة
الرئيس على أن يدعم هذا االتجاه من لبنان كدولة
مضيفة .كذلك تحدثنا عن مبادرته الكريمة المتعلقة
بالمصالحة الفلسطينية ،وأكدنا أنّ هذه المبادرة
تؤدي إلى وحدة الصف الفلسطيني وال ب ّد من تفعيلها
من جديد».
وأض���اف« :بالنسبة إل��ى الحكومة التي يجري
الحديث عنها ،سواء كان استمرار هذه الحكومة أو

أي حكومة مقبلة ،فإننا نريد حكومة من خالل توافق
وطني جامع ،حكومة وحدة وطنية من دون برنامج
سياسي ،وإذا ك��ان م��ن برنامج سياسي مطروح
فوثيقة الوفاق الوطني كافية ألن تكون برنامجا ً
سياسيا ً جامعا ً حيث وقع عليها الجميع .وال ب ّد أيضا ً
من البحث في ك ّل ملفات المصالحة ألنها كلها تدعم
توجه الحكومة السياسي وعلى رأس هذه التوجهات
اجتماع المجلس التشريعي والدعوة إليه ،وكذلك
الموحد والدعوة إليه .هذه
اجتماع اإلط��ار القيادي
ّ
القضايا كلها جرى البحث فيها ،وأعتقد أنّ حكمة
الرئيس بري كانت عالية في ما يتعلق بدعوته إلى
اجتماع اإلط��ار القيادي إن لم يكن هناك من مكان
في القاهـرة وغيرهـا ف��إنّ لبنـان يرحـب بعقـد هذا
اللقاء».
وت��اب��ع أب��و م���رزوق« :م��ن المستغرب أن يجري
الحديث عن عقد هذا اللقاء في رام الله حيث أنّ معظم
األمناء العامين خارج الوطن ،وبالتالي فإنّ المكان
الطبيعي لإلطار القيادي هو في هذه العواصم .ونحن
نشدّد أيضا ً على أن يقوم اإلطار القيادي إذا ما اجتمع
بكافة التزاماته المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية
ومتابعتها ومنظمة التحرير وإصالحها».
كما زار الوفد رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الحكومية حيث جرى البحث في األوضاع العامة.

بري مستقبالً الوفد في عين التينة

�إيخهور�ست تتابع جولتها الوداعية:
نلتزم ال�شراكة القوية مع لبنان
ب��م��ن��اس��ب��ة ان��ت��ه��اء م��ه� ّم��ات��ه��ا
الديبلوماسية في لبنان ،تابعت
رئيسة بعثة االت��ح��اد األوروب���ي
ف��ي ل��ب��ن��ان ال��س��ف��ي��رة أنجيلينا
إيخهورست جولته الوداعية على
المسؤولين ،وزارت أمس الرئيس
نجيب ميقاتي في دارته في بيروت،
وق��ال��ت إيخهورست بعد اللقاء:
«تبادلنا وجهات النظر مع الرئيس
نجيب ميقاتي ال��ذي عملت معه
لفترة طويلة خالل توليه رئاسة
ال��ح��ك��وم��ة ال��س��اب��ق��ة وك��ن��ا نعمل
بنشاط وال نزال ،كاتحاد أوروبي،
نأمل عودة الحياة إلى المؤسسات
الدستورية وعمل الحكومة ،من
المهم جدا ً أن يستمر لبنان بإعطاء
رسالة بأنه يستطيع مواجهة ك ّل
التحديات».
وأضافت« :سرتني العودة خالل
اللقاء إلى ما قمنا به مع الرئيس
م��ي��ق��ات��ي ف��ي ال��س��اب��ق وتطرقنا
إل��ى المستقبل وكيفية مواجهة
ال��ت��ح��دي��ات .إن��ن��ا ،ف��ي االت��ح��اد
األوروب���ي ،نلتزم الشراكة القوية
م��ع ل��ب��ن��ان ،وإنّ ال���دول الثماني
والعشرين المنضوية تحت لواء
االتحاد ،والمجتمع الدولي يودون
أيضا ً رؤية رئيس للجمهورية قريبا ً
وال��ع��ودة إل��ى خطوة االنتخابات
وعمل المؤسسات».
وخ��ت��م��ت« :ف���ي خ�ل�ال الجولة
الوداعية التي أق��وم بها على ك ّل
المرجعيات ،تطرقنا إلى األولويات
المستقبلية ل��ل��ب�لاد .وف��ي خالل
لقائنا اليوم شكرت الرئيس ميقاتي
ع��ل��ى ش��راك��ت��ه وت��ع��اون��ه اللذين

ميقاتي وإيخهورست
ك��ان��ا لمصلحة ل��ب��ن��ان واالت��ح��اد
األوروبي».
كما زارت إيخهورست الرئيس
السابق ميشال سليمان ،وقالت بعد
اللقاء« :هو ليس فقط لقاء وداع بل
هناك الكثير من األمور التي تحصل
اليوم في لبنان والمنطقة بحثتها
مع الرئيس سليمان انطالقا ً من ك ّل
ما فعله للبنان وعاشه ويعيشه،
وتحدثنا ع��ن األم���ور ال��ت��ي يجب
متابعتها بدقة ،وخصوصا ً ما يجب
أن نفعله نحن كاتحاد أوروب��ي
للبنان ولدول المنطقة ،نحن بحاجة
إل��ى نساء ورج��ال دول��ة يضعون
المواطن في األولوية وهذه رسالة
دائما ً أردّدها :يجب النضال من أجل
ال��دول��ة القوية وال��ع��ادل��ة ،ويجب

حماية ك ّل ما استطعنا أن نصل إليه
جميعا ً في لبنان إلى أبعد الحدود،
وف��ي ك� ّل م��رة ألتقي فيها الرئيس
ميشال سليمان نبحث سويا ً في ك ّل
ما يمكن القيام به دائما ً وما يجب
أن نقوم ب��ه ،واالت��ح��اد االوروب���ي
يبقى دائما الى جانب لبنان لدعم
الجميع ،والعالقات الثنائية بين
االت��ح��اد األوروب����ي ولبنان تبقى
قوية».
والتقت سفيرة االتحاد األوروبي
رئيس كتلة المستقبل النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه
ف���ي ب��ل��س ،وح��ل��ت ض��ي��ف��ة على
النائب بهية الحريري في دارتها
ف��ي مجدليون إل��ى م��ائ��دة إفطار
تكريمية.

