
الر�سيه اإختتم زيارته بلقاء �سليمان جمددًا دعم فرن�سا للبنان:

لتطبيق القرار ١٧٠١ دون تعديالت والدولة م�س�ؤولة يف الدفاع عن ار�سها
جـــدد رئــيــس مجلس الشيوخ 
الــفــرنــســي جـــيـــرار الرشـــيـــه دعم 
بالده للبنان والوقوف الى جانبه 
في مسيرة النهوض، معتبرًا أن 
معا  بالعيش  اللبنانية  »االرادة 
اقوى من كل االنقسامات داخلية 
مؤكدًا  مـــســـتـــوردة«.  أم  كـــانـــت 
القرار  بتطبيق  فــرنــســا  »متــســك 

1701 كامال من دون تعديالت«.
فـــقـــد غــــــادر الرشــــيــــه والـــوفـــد 
ـــق بـــيـــروت مــتــوجــهــًا الى  املـــراف
فرنسا بعد زيارة للبنان استمرت 
اربــعــة ايـــام وكـــان فــي وداعـــه في 
املطار رئيس مجلس النواب نبيه 
بري وعقيلته، وقد اقيم لالرشيه 
مراسم وداع رسمية ادتها ثلة من 
قــوى االمــن الــداخــلــي فــي مجلس 

النواب.
وكــان الرشيه زار قصر بعبدا 
والتقى رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان حيث عقدت جولة 
محادثات حضرها الوفد املرافق 
اللبناني  لالرشيه، وعن اجلانب 
وزيــر العدل ابراهيم جنــار، مدير 
عام رئاسة اجلمهورية ناجي ابي 
عاصي، وسفير لبنان لدى باريس 

بطرس عساكر.
ـــس  ـــي ــــــه رئ ــــــع الرشــــــي واطــــــل
زيارته  أهـــداف  على  اجلمهورية 
الفتًا الى أنه زار القوات الدولية 
ـــوب والـــتـــقـــى قائدها  ـــي اجلـــن ف
وتفقد  االســــبــــانــــي  اجلـــــنـــــرال 
الــوحــدة الفرنسية املــشــاركــة في 
هـــذه الـــقـــوات. وكــــرر دعـــم بالده 
للبنان في شتى املجاالت مشيرًا 
القائمة،  الثنائية  العالقات  الــى 
مبديًا أمله في استمرار تعزيزها، 
مستذكرًا لقاءه الرئيس سليمان 
فــي آذار الــعــام املــاضــي فــي خالل 
ــام بها الى  ـــارة الــدولــة الــتــي ق زي
باالستقرار  مـــنـــوهـــًا  فـــرنـــســـا، 
واالقتصادي  واالمني  السياسي 
الذي ينعم به لبنان مبديًا امله في 
أن تنجح حكومة الوحدة الوطنية 
في إجراء العديد من االصالحات.

الرئيس  مــــن جـــهـــتـــه، رحـــــب 
سليمان بالرشيه والوفد املرافق، 
اللبنانية  ــة  ــصــداق ال ـــى  ال الفـــتـــًا 
ــة، محمال  ــق ــي ــعــم ــة ال ــســي ــرن ــف ال
رئــيــس مجلس الــشــيــوخ حتياته 
ساركوزي.  نيكوال  الرئيس  الــى 
التهديدات  مــــوضــــوع  ـــــــار  وأث
االســرائــيــلــيــة الــتــي تشكل خرقًا 
فاضحًا للقرار 1701 والتي تؤثر 
في االقتصاد واالستثمار، مطالبًا 
ــتــدخــل بـــقـــوة لوقف  فــرنــســا بــال
الرئيس  واطلع  التهديدات.  هذه 
سليمان من الرئيس الرشيه على 
اخلارج  فرنسيي  مشاركة  كيفية 
ــرئــاســيــة او  فـــي االنــتــخــابــات ال
البلدية او النيابية والسبل اآليلة 
الــى جعل هــذا االغــتــراب يشارك 

فعال في احلياة السياسية.
ثم أقام الرئيس سليمان مأدبة 
غداء على شرف الرشيه حضرها 
ـــى  ـــى جــانــبــه، الــلــبــنــانــيــة االول ال
ــيــس مجلس  وفــــاء ســلــيــمــان، رئ
النواب نبيه بري وعقيلته، رئيس 
احلكومة سعد احلريري وعقيلته 

نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس النواب 
فــريــد مـــكـــاري، وزيــــر اخلارجية 
واملغتربني علي الشامي وعقيلته، 
وزيــــــر الــــعــــدل ابـــراهـــيـــم جنار 
وعقيلته، رئيس جمعية الصداقة 
مجلس  فــي  الفرنسية  اللبنانية 
الــــنــــواب مـــع مــجــلــس الشيوخ 
ــائــب مــيــشــال املر  ــن الــفــرنــســي ال

وعقيلته.
وعــن اجلانب الفرنسي حضر 
ـــه وعقيلته  جـــانـــب الرشـــي ــــى  ال
جمعية  ــــس  ــــي رئ كــــريــــســــتــــني، 
اللبنانية  الــفــرنــســيــة  الــصــداقــة 
غوتيرون،  أدريــــــان  الــبــرملــانــيــة 
السيناتور دومينيك براي، نائب 
أندريه  الكتلة االشتراكية  رئيس 
فونتوم، نائب رئيس وفد حقوق 
كريستيان  واملــــســــاواة  املــــــرأة 
املسؤولني  مــن  كاميرمان، وعــدد 

واملستشارين الفرنسيني.
كلمة  سليمان  الرئيس  وألقى 
رحـــب فــيــهــا بــالرشــيــه، كرئيٍس 
الفرنسي  الــــشــــيــــوخ  ملـــجـــلـــس 
وكــصــديــٍق قــدمي للبنان وشعبه. 
طـــوال سنني األزمـــات واحلروب 
الــتــي عــشــنــاهــا، واكــبــتــم لبنان، 
بــفــعــالــيــة وإخـــــالص، فـــي سعيه 
إلــى الــســالم، فــي ظــل التحديات 
الـــداخـــلـــيـــة واخلــــارجــــيــــة التي 

واجهته.
وأكـــــد عــلــى ضــــــرورة تطبيق 
قـــرار مجلس األمـــن الــرقــم 1701 
الـــــذي أقــــر فـــي أعـــقـــاب احلـــرب 
االسرائيلية على لبنان في متوز 
2006، والتوصل إلى سالٍم عادل 
ـــشـــرق األوســـــط،  ـــي ال وشـــامـــل ف
يــســتــنــد إلـــى قــــــرارات الشرعية 
الدولية واملبادرة العربية للسالم، 
التي ترفض أي شكل من أشكال 
الفلسطينيني،  الالجئني  توطني 

مع إقرارها بحق العودة.
ــتــزام فرنسا على  وقـــال: إن ال
هذا الصعيد ما زال قائما، إن كان 
عبر مشاركتها القيمة في القوات 
ــيــة الــعــامــلــة فــي اجلنوب،  الــدول
أو عبر عملها في مجلس األمن، 
وكذلك عبر مجموعة من املبادرات 
الفرنسي  الرئيس  أطلقها  التي 
نيكوال ســاركــوزي، والتي تهدف 
جميعها إلى تفعيل مسار السالم 
بــشــكــل شــامــل، فــي إطــــار مؤمتر 
دولي يرتكز على مرجعية مؤمتر 
مدريد، أو في اإلطار األكثر حتديدا 

لالحتاد من أجل املتوسط.
ــى ان مخاطر احلرب  ولــفــت ال
وأخطار  اإلقليمي  املستوى  على 
اإلرهــاب، ما زالت تشكل حتديات 
حلماية  مواجهتها،  علينا  جدية 
استقرارنا ومكتسباتنا الوطنية. 
كــمــا يــجــب مــواجــهــة التهديدات 

اإلسرائيلية للبنان وشعبه.
وشــدد على ان االلتزام والقيم 
املشتركة التي نتقاسمها، تشكل 
وقدرتنا  صداقتنا  ملتانة  ضمانة 
عـــلـــى تــخــطــي الـــعـــقـــبـــات التي 
تواجهنا. ومــعــًا، لــن نتوقف عن 
بناء بثقة هذه املساحة املشتركة 
والدميوقراطية  احلـــريـــة  مـــن 
والــعــدالــة واالســتــقــرار والتقّدم 

التي نطمح إليها.
الرشيه

وحتـــــــدث الـــرئـــيـــس الرشـــيـــه 
معربًا عن سعادته لزيارة لبنان، 
الفتا الى أن االنتخابات النيابية 
برئاسة سعد  احلكومة  وتشكيل 
املراحل  مــن  يعتبران  احلــريــري 
ذات الـــقـــرارات املــهــمــة، علما أن 
هذه احلكومة حتمل معها اآلمال 

الكبيرة.
وذّكر بالدور الذي لعبته فرنسا 
ـــي املـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي حصلت  ف
فــي مجلس االمـــن لــلــوصــول الى 
القرار 1701 الــذي سمح بوجود 
قـــــوات مـــعـــززة لــلــيــونــيــفــيــل في 
جنوب لبنان. وجدد تأكيده متانة 
الفرنسية   - اللبنانية  العالقات 
وإلتزام فرنسا وقوفها الى جانب 
لــبــنــان وخــصــوصــًا ضــمــن قوات 

اليونيفيل.
واشار الرشيه الى وجود لبنان 
فــي مــجــلــس االمــــن حــيــث أصبح 
عضوًا غير دائم للمرة االولى منذ 
56 عامًا، الفتا الى أن نظرته الى 
ستناقش  التي  العاملية  القضايا 
ستكون قّيمة، مؤكدًا أنه سيكون 
هناك تعاون وحــوار منوذجيان. 
وأكـــد أن فــرنــســا هــي الـــى جانب 
لــبــنــان فــي املــجــال االقتصادي، 
وســتــضــم جــهــودهــا الـــى جانب 
جهود حكومة لبنان التي تسعى 
الى التغيير والتقدم، مؤكدًا ارادة 
اللبنانيني بالعيش معًا وأن هذه 
االرادة أقــوى من كل االنقسامات 
داخلية كانت أم مستوردة. مجددًا 
ــكــامــل إلستقالل  دعـــم فــرنــســا ال
لبنان، لسيادته، ولبسط سلطته 

على كامل أراضيه.
مؤمتر صحافي

وقــبــل توجهه الــى بعبدا عقد 
الرشيه مؤمترًا صحافيًا في قصر 
الصنوبر شرح فيه اسباب زيارته 

الى لبنان.
وأعلن الرشيه أنه »متنينا من 
تقومي  السياسية  لقاءاتنا  خــالل 
األوضــاع الداخلية في لبنان بعد 
الوطنية  الوحدة  تشكيل حكومة 
ـــنـــواب  ــهــا ثـــقـــة مــجــلــس ال ــل ــي ون
وللوقوف عند االصــالحــات التي 

تنوي احلكومة تنفيذها«، مشددا 
على »أننا أتينا لنؤكد دعم فرنسا 
الدائم للبنان السيد احلر املستقل 
واملــوحــد مــن دون أن نتدخل في 

السياسية الداخلية اللبنانية«.
وأشــــــار الــــى »أنـــنـــا تطرقنا 
الـــى الــوضــع االقــلــيــمــي فــي إطار 
فرنسا«،  تتبعها  التي  السياسة 
مـــتـــوقـــفـــا عـــنـــد »لــــلــــقــــاءاتــــه مع 
مسؤولني أتراك وأفغان وسوريني 
واسرائيليني علما أن السياسية 
اخلــارجــيــة والــدفــاعــيــة لفرنسا 
تبقى فــي يــد الــرئــيــس الفرنسي 

بالتنسيق مع مجلس الشيوخ«.
ورأى أن »لبنان في طور النمو 
وجنـــح بفضل ســيــاســة املصرف 
األزمة  تداعيات  بتجنب  املركزي 

املالية العاملية«.
وشــــــــــدد عــــلــــى الــــعــــالقــــات 
وفرنسا،  لبنان  بني  االقتصادية 
مشيرا الى املؤمتر الذي »سيعقد 
بــني 17 و21 مــن آذار املقبل في 
فرنسا بغية مساعدة لبنان، وهذا 
واملنطقة  للبنان  مفيدا  سيكون 

بأسرها«.
ــــرر دعــــم مــجــلــس الشيوخ  وك
ــرار 1701  ــق ال الــفــرنــســي لتنفيذ 
مشددًا  تعديالت،  دون  من  كامال 
على ا همية وجود القوات الدولية 
اللبناني،  جــانــب اجلــيــش  ـــى  ال
مــؤكــدًا ان الــدولــة اللبنانية هي 
التي حتمي اراضيها، معتبرًا ان 
هناك نــافــذة أمــل للبنان وفرصة 

عليه االستفادة منها.
وقال: إن فرنسا تنظر الى لبنان 
كدولة مستقلة عليها اال تتجاهل 
اجلــوار وأخــذت فرنسا باالعتبار 
هـــذه احلــقــائــق النــهــا تعتبر ذلك 

يدخل في مسؤوليتها.
ــــف عـــنـــد الــــــدورالــــــذي  ــــوق وت
لعبه الــرئــيــس ســـاركـــوزي خالل 
قــمــة االحتــــاد مــن أجـــل املتوسط 
اللبنانية  الــعــالقــات  خـــط  عــلــى 
– الــســوريــة الفــتــا الـــى ان تبادل 
السفارات خطوة مهمة خصوصا 
ان الرئيس احلريري عقد مؤمتره 
لسوريا  زيارته  اثناء  الصحافي 
وزيارة  اللبنانية.  الــســفــارة  فــي 
الى  للحكومة  كرئيس  احلــريــري 
سوريا دليل الى أن لبنان بلد سيد 
ومستقل وهذه اخلطوة تلتقي مع 

العالقات  ملستقبل  فرنسا  نظرة 
بني البلدين، الفتا الى مواضيع ال 
تزال عالقة وهي »ترسيم احلدود 

وإقفال ملف املفقودين«.
وأشار الى أن رئيس احلكومة 
سيزور  فيون  فرنسوا  الفرنسي 
دمشق بعد يومني لبحث العالقات 
الى  سيتطرق  لكنه  االقتصادية 
املـــســـار الــســيــاســي لــفــرنــســا في 
ننتظر  »أنــنــا  موضحا  املنطقة«، 
بعض االشـــارات امللموسة التي 
ــيــس فــقــط فـــي مصلحة  تــصــب ل
فــي مصلحة املنطقة  لبنان امنــا 
ـــل«، مـــشـــددا عــلــى »ضـــــرورة  ـــك ك
ــصــراع الفلسطيني -  انــتــهــاء ال
ــرام متبادل  ــاحــت ب ــي  ــل ــي االســرائ

للدولتني.
وعـــــن تـــهـــديـــد الـــســـيـــد حسن 
في  بضربها  اسرائيل  نصرالله 
حال هاجمت لبنان، أشار الرشيه 
الى »اننا التقينا ممثلي حزب الله 
وكــانــوا مــوجــوديــن فــي زيارتنا 
ــلــجــنــوب وأكـــــــدوا انـــهـــم حزب  ل
سياسي فلما ال نصدقهم«، مشددا 
على أنــه »يعود للدولة اللبنانية 
اراضيها  عــن  الــدفــاع  مسؤولية 
ضد اي اعتداء وان حتفظ امنها 
الداخلي«، الفتا الى »أن اجلميع 
وافـــق عــلــى املــشــارك فــي حكومة 
التي يجب أن  الــوحــدة الوطنية 
تنظم بعض األمـــور وهـــذا يعود 
نساعدهم«.  ونــحــن  لــلــبــنــانــيــني 
وشدد على أهمية أن يكون لبنان 
عضوا غير دائم في مجلس األمن 
ــدور املترتب عليه في  الدولي وال

هذا اإلطار.
اليسوعية

محاضرة  الرشــــيــــه  ــــقــــى  وال
بعنوان  اليسوعية  جــامــعــة  فــي 
في  ودوره  الـــشـــيـــوخ  ــس  »مــجــل
بدعوة  وذلــك  الفرنسي«،  النظام 
ــعــدل ابــراهــيــم جنار  ـــر ال مــن وزي
الذي القى كلمة شكر فيها مجلس 
الشيوخ الفرنسي لتجاوبه تقدمي 
الشيوخ  محاضرة حــول مجلس 

او نظام املجلسني.
مشيرا إلى »أن اتفاق الطائف 
نــص عــلــى مــبــدأ تشكيل مجلس 
للشيوخ فــي لبنان«. وســـأل: »ما 
مــــدى أهــمــيــة مــجــلــس للشيوخ 

فـــي لــبــنــان إن لـــم يــكــن بإمكانه 
إال تــكــريــس إســتــمــراريــة النظام 
الطائفي من دون أن يؤدي تشكيل 
هــذا املجلس إلــى تأسيس نظام 
علينا  وملـــاذا  الفعلي.  املجلسني 
انتظار انتخاب أول مجلس نواب 
على أســاس وطني ال طائفي، كي 
للشيوخ  اســتــحــداث مجلس  يتم 
العائالت  جــمــيــع  فـــيـــه  تــتــمــثــل 
الروحية وتنحصر صالحياته في 
القضايا املصيرية، على ما تنص 

عليه املادة 22 من الدستور؟«.
قـــدم الرشـــيـــه محاضرته،  ثـــم 
ــه لــلــقــاء عـــدد من  مــبــديــا ســعــادت
الطالب اللبنانيني »الذين ميثلون 
املرتبطة  وقيمه  لبنان  مستقبل 
بالدميوقراطية«. واشــار الــى إن 
املقاربة التي سيقدمها عن أهمية 
مجلس الشيوخ »براغماتية أكثر 
ـــى أن  ــفــت إل مــنــهــا قــانــونــيــة«. ول
»نظام املجلسني يطرح أمام الدول 
التي تفكر في مستقبلها«، واصفا 
»مــجــلــس الــشــيــوخ بــأنــه »ميزان 

املؤسسات«.
ــنــاعــة تامة  ــى ق وأكـــــد أنــــه عــل
املجلسني«.  نــظــام  ـــ«حــســنــات  ب
مــعــتــبــرا أن »ممـــا ال شــك فــيــه أن 
التوازن  يعيد  الــشــيــوخ  مجلس 
انحراف  املؤسسات، ومينع  إلى 

املجلس الواحد«
أضــــــــاف: »قـــــد يـــشـــكـــل نظام 
املــجــلــســني بــالــنــســبــة إلـــى لبنان 
املــوجــود فــي بيئة معقدة فرصة 
كان  إن  أدري  ال  التقاطها.  عليه 
ـــظـــام مجلس  بـــاإلمـــكـــان نـــقـــل ن
الــشــيــوخ الــفــرنــســي إلـــى لبنان، 
مــادة غنية  بالطبع يشكل  ولكنه 

للتفكير والنقاش«.
عشاء املر

ــــه لـــبـــى دعــــوة  وكـــــــان الرشــــي
الــنــائــب مــيــشــال املـــر الـــى مأدبة 
عشاء تكرميية مساء امس االول 
فـــي دارتـــــه فـــي الـــرابـــيـــة يرافقه 
البرملانية  الصداقة  جلنة  رئيس 
ـــان  ادري اللبنانية   – الــفــرنــســيــة 
غوتيرون وعــدد من املستشارين 
والديبلوماسيني  الــســيــاســيــني 
التشريفات  ومــديــر  الفرنسيني 
الفرنسية فرنسوا  الــســفــارة  فــي 
ابــي صعب. وحضر عــن اجلانب 

احلكومة  رئيس  نائب  اللبناني، 
وزير الدفاع الوطني الياس املر، 

وعدد من النواب.
ــي كلمته الـــى أن  ولــفــت املـــر ف
لبنان واجه مرحلة دقيقة وخطيرة 
خــالل اخلــمــس ســنــوات املاضية 
منها امنية وسياسية كان يتوقع 
لها عواقب وخيمة فكان للتدخل 
ــداعــم االثر  الــدائــم وال الفرنسي 

االيجابي للخروج منها، 
وقــال: حضرة الرئيس، نرحب 
ـــزاز فـــي لبنان  ـــت بــكــم بــفــخــر واع
وتدعمونه  الـــذي حتــبــون  بلدكم 
في احلك الظروف لقد كنتم خالل 
السنوات االخيرة احملرك الفعال 
للبنان،  املسترم  الفرنسي  للدعم 
والذي جتلى بجهودكم عبر جلنة 
 – الفرنسية  البرملانية  الصداقة 
السيد  يرأسها  والتي  اللبنانية، 
ادريـــان غــوتــيــرون، وقــد عبر لكم 
ورئيس  النيابي  املجلس  رئيس 
احلكومة خالل اليومني املاضيني 
باسم الـــرأي الــعــام اللبناني عن 
اخلالص  وشكرهما  امتنانهما 
عــن هــذا الــدعــم وعــن كــل مــا ميكن 
تقدميه للبنان على كافة االصعدة.

ايها الــســادة، ال بد من ان نذكر 
بــالــدعــم الـــذي قــدمــتــه فــرنــســا الى 
لــبــنــان خــــالل اخلـــمـــس سنوات 
االخــيــرة عندما كــان لبنان يعاني 
مــــن صـــعـــوبـــات جـــمـــة وخطيرة 
كانت فرنسا خير معني لــه. مررنا 
مبرحلة دقيقة خــالل حــرب 2006، 
ومــا نتج عنها، لكن فرنسا دعمت 
لبنان ليتخطى ذيــول هــذه احلرب 
الصعيدين  عــلــى  وتــداعــيــاتــهــا 
ــســيــاســي واالقــــتــــصــــادي، لقد  ال
واجهنا ازمــات سياسية وطائفية 
كان يتوقع ان تكون عواقبها وخيمة 
الفرنسي  للتدخل  فكان  وخطيرة 
الـــدائـــم والـــداعـــم االثـــر االيجابي 
للخروج منها، شاكرًا فرنسا على 
دعــم لبنان املستمر لتخطي هذه 
الصعوبات والتخفيف من وطأتها، 
ــتــعــاون ملــا فيه  ــمــرار ال آمــــاًل اســت

مصلحة البلدين.
اما الرشيه فأشار الى العالقة 
الفتًا  بلبنان،  فرنسا  تربط  التي 
الـــى ان بـــاريـــس-3 جـــاء ليؤكد 
مــرة جــديــدة دعــم فرنسا للبنان 

والوقوف الى جانبه.
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