
بيروت محاضرة وغادر وألقى املر ميشال دعوة ى لبّ الرشيه

الفرنسي: الشيوخ مجلس رئيس م كرّ سليمان
شامل سالم وتحقيق ١٧٠١ الـ تنفيذ ب

ّ
يتطل االستقرار

ميشال الجمهورية رئــيــس م  كـــرّ
مــجــلــس ســـلـــيـــمـــان امــــــس رئــــيــــس
الرشــيــه، جــيــرار الفرنسي الــشــيــوخ 
الـــى بـــمـــأدبـــة غــــــداء شــــــارك فـــيـــهـــا،
رئيس وقرينته، سليمان الرئيس
وقرينته، بري نبيه النواب مجلس
الحريري سعد الوزراء مجلس رئيس
مــجــلــس رئـــيـــس وقـــريـــنـــتـــه، نـــائـــب
الخارجية وزير مكاري، فريد النواب
وقرينته، الشامي علي والمغتربين
وقرينته، نجار ابرهيم العدل وزيــر
البرلمانية الصداقة جمعية رئيس
الــنــائــب الــلــبــنــانــيــة – الـــفـــرنـــســـيـــة

وقرينته. المر ميشال
الــفــرنــســي، وحــضــر عـــن الــجــانــب
جمعية رئيس وقرينته الرشيه الى
الــفــرنــســيــة الـــصـــداقـــة الــبــرلــمــانــيــة
– الــلــبــنــانــيــة ادريــــــــان غـــوتـــيـــرون،
نــائــب بـــــراي، الــســنــاتــور دومــيــنــيــك
انـــدره االشــتــراكــيــة رئــيــس الــكــتــلــة
حقوق وفــد رئيس نائب فــونــتــوم، 
كريستيان والمساواة السيدة المرأة
المسؤولين مــن وعـــدد كــامــيــرمــان،

الفرنسيين. والمستشارين

سليمان
وألــــــقــــــى ســــلــــيــــمــــان كــــلــــمــــة فــي

فيها: قال المناسبة
والــحــروب االزمــــات "طـــوال سني
بفعالية لبنان، واكبتم عشناها، التي
في السالم الى سعيه في واخالص،
والخارجية الداخلية التحديات ظل
ســنــة، الـــتـــي واجـــهـــتـــه. وقـــبـــل نــحــو
مجلس في مودة في استقبلتموني
الدولة زيارة خالل الشيوخ الفرنسي

بالدكم. الى بها بالقيام سررت التي
الكفيلة السبل معًا في  بحثنا وقــد
وبمساعدة الثنائية، عالقاتنا تقوية
ره وتطوّ استقراره تدعيم على لبنان

واالجتماعي. االقتصادي
يتطلب االهداف، هذه تحقيق ان
االمن مجلس قرار تطبيق بالضرورة
اعــقــاب  فــي ١٧٠١ الـــذي اقـــر الــرقــم
في لبنان على االسرائيلية الحرب
سالم الــى ٢٠٠٦، والــتــوصــل تــمــوز
االوســط، الشرق في وشامل عــادل
الـــشـــرعـــيـــة يـــســـتـــنـــد الــــــى قـــــــــــرارات
للسالم العربية والــمــبــادرة الــدولــيــة
اشكال من شكل  اي ترفض  التي
الفلسطينيين، الالجئين توطين

العودة. بحق اقرارها مع
هــــذا عــــلــــى فــــرنــــســــا الــــــتــــــزام  ان 
أكان ســواء قائمًا، زال ال الصعيد،
الــقــوة فــي ــمــة عــبــر مــشــاركــتــهــا الــقــيّ
عبر الدولية العاملة في الجنوب، ام
وكــذلــك االمــــن، مجلس  فــي عملها 
التي الـــمـــبـــادرات عــبــر مــجــمــوعــة مــن

نيكوال الفرنسي  الرئيس اطلقها 
جميعها تهدف والــتــي ســاركــوزي،
بشكل الـــســـالم الـــى تــفــعــيــل مــســار
يرتكز دولي مؤتمر اطار في شامل،
او في مدريد، مؤتمر مرجعية على 
من لالتحاد تحديدًا االكــثــر االطـــار

المتوسط. اجل
على المستوى مخاطر الحرب ان
ال االرهـــــــــاب، االقـــلـــيـــمـــي، واخــــطــــار
علينا جدية تحديات تشكل تــزال
اســـتـــقـــرارنـــا مـــواجـــهـــتـــهـــا، لـــحـــمـــايـــة
يجب كــمــا الــوطــنــيــة. ومكتسباتنا 
االسرائيلية الــتــهــديــدات مــواجــهــة 

للبنان وشعبه.
الــمــشــتــركــة ان االلــــتــــزام والــقــيــم
ضــمــانــًا تــشــكــل الـــتـــي نــتــقــاســمــهــا،
عــلــى وقـــدرتـــنـــا لــمــتــانــة صـــداقـــتـــنـــا
تــخــطــي الــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــهــنــا.
بثقة نبني ان عن نتوقف لن ومعًا،
الحرية من المشتركة المساحة هذه
واالستقرار والعدالة والديموقراطية

والتقدم التي نطمح اليها".

الثلثاء. مساء الرابية في وقرينته النائب المر مستقبالً الرشيه امس.   (داالتي ونهرا) بعبدا في الرشيه سليمان لدى استقباله الرئيس

.

الرشيه
ه فيها نـــوّ كلمة وألــقــى الرشــيــه
اضــطــلــع الـــــذي بــــالــــدور الــشــخــصــي
تطبيق فــي الجمهورية رئــيــس بــه 
بــالده بــدور مــذكــرًا اتــفــاق الــدوحــة،
في حصلت الــتــي المناقشات  فــي 
 ١٧٠١ القرار الى االمن توصالً مجلس
مــعــززة الــــذي ســمــح بـــوجـــود قــــوات
لبنان. لـــ"الــيــونــيــفــيــل" فــي جــنــوب
الــعــالقــات وجـــــدد تـــأكـــيـــده مــتــانــة
فرنسا والتزام الفرنسية – اللبنانية
وخــصــوصــًا لــبــنــان وقــوفــهــا بــجــانــب

"اليونيفيل". قوات ضمن
اللبنانيين "إرادة عــلــى وشــــدد 
اقوى االرادة  هذه وان معًا، العيش
كانت داخلية  االنقسامات كل من
اعلن ان "اريــد وقــال: ام مستوردة"
الــكــامــل الـــدعـــم مــوقــف فــرنــســا. انـــه
ولبسط لبنان، لسيادته، الستقالل

اراضيه". كامل على سلطته
في بعبدا الى وصل الرشيه وكان
ظهر والــنــصــف بــعــد الــثــانــيــة عــشــرة
سليمان، الرئيس واستقبله امس
حضرها محادثات جولة معه وعقد
الجانب وعن المرافق، الوفدالفرنسي
نجار، ابرهيم الــعــدل  وزيـــر اللبناني
الــجــمــهــوريــة الــمــديــر الـــعـــام لــرئــاســة
لــدى نــاجــي ابـــي عـــاصـــي، والــســفــيــر

عساكر. بطرس باريس
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش االســــتــــقــــبــــال،
وفــــاء سليمان الــســيــدة اســتــقــبــلــت 
الـــشـــيـــوخ قـــريـــنـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس
اطلعتها الــتــي كــريــســتــيــن الرشــيــه

نشاطها. على

اليسوعية في
ـــــاح امـــــــس الـــــقـــــى الرشــــيــــه وصـــــب
والعلوم الحقوق كلية في محاضرة
الــقــديــس الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة
الــشــيــوخ يــوســف بــعــنــوان "مــجــلــس
بدعوة الفرنسي"، النظام في ودوره
وحــضــور النائبين نــجــار الــوزيــر مــن 
الزين، اللطيف وعبد حمادة مــروان
ورئيس طبارة بهيج السابق والوزير
شــكــري الــقــاضــي مــجــلــس الـــشـــورى
الدستوري المجلس ورئيس صادر
وعضو الــقــاضــي انــطــوان ســلــيــمــان،
االبـــحـــاث مـــركـــز الــمــجــلــس ورئـــيـــس
لــلــجــامــعــة  ــــع  ــــتــــاب ال   Cedroma
خير، انـــطـــوان الــيــســوعــيــة الــقــاضــي
عمر الـــعـــدل لــــــوزارة والــمــديــر الـــعـــام
البروفسور الجامعة ورئيس الناطور
وحشدمن اليسوعي شاموسي رينيه

والطالب. واالساتذة الشخصيات
بـــعـــد كـــلـــمـــات شـــامـــوســـي وخــيــر
ونـــجـــار، أوضــــح الرشــــه ان الــمــقــاربــة
مجلس أهمية عــن سيقدمها التي
مــنــهــا الـــشـــيـــوخ "بـــراغـــمـــاتـــيـــة أكـــثـــر
قانونية". ورأى "أن نظام المجلسين
في تفكر الــتــي الــــدول يــطــرح امـــام
الشيوخ مجلس معتبرًا مستقبلها"،
واكـــــد أنــه "مــــيــــزان الـــمـــؤســـســـات".
نــظــام بــحــســنــات عــلــى اقـــتـــنـــاع تــــام

المجلسين.
الــمــجــلــســيــن نــــظــــام "إن  وقــــــــال: 
ديــمــوقــراطــيــة فـــي فــرنــســا هـــو آلــيــة
مجلس ويمكن االعـــتـــدال، لتأمين
لم يأخذه ما  في ان يبحث الشيوخ 
االعــتــبــار، فهو مــجــلــس الـــنـــواب فــي

الديموقراطية ويؤمن النظام يغني
تــشــريــع فـــي دور الـــمـــدروســـة، ولــــه
كما الظرفية، ال الــعــادلــة القوانين
يخضع ال أنــــه تــكــمــن اهــمــيــتــه فـــي
باستقاللية يتمتع بل غالبية، ألي
يؤمن لــحــلــه مــمــا ولــيــس مــن امــكــان
االســـتـــمـــراريـــة االســـتـــمـــراريـــة، هــــذه
اضاف: اهميتها". لبنان يدرك التي
الــمــجــلــســيــن ــــظــــام "قـــــــد يـــشـــكـــل ن
في الـــمـــوجـــود بــالــنــســبــة الــــى لــبــنــان
التقاطها. عليه  معقدة فرصة  بيئة
نقل االمــكــان فــي كـــان ال أدري ان
نـــظـــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــفــرنــســي
يشكل بالطبع ولــكــنــه لــبــنــان، الـــى 
والـــنـــقـــاش. مــــــادة غــنــيــة لــلــتــفــكــيــر
لمساعدتكم اســتــعــداد على ونــحــن 
اللبنانيين، وعلى المجال. هــذا في 
ان يــحــددوا آخــــر، ولــيــس أي طـــرف
لــتــشــكــيــل مجلس الـــوقـــت الــمــالئــم
المجلسين". نظام واعتماد  شيوخ

المرّ عشاء
أقــام الــمــر وكـــان الــنــائــب ميشال
في الثلثاء مساء سيلفي وقرينته
تكريمية عــشــاء  مـــأدبـــة دارتـــهـــمـــا، 
الفرنسي الشيوخ مجلس لرئيس
نائب حضور في المرافق، والــوفــد
الوطني الدفاع وزير الــوزراء رئيس
الـــــيـــــاس الـــــمـــــر، والـــــــنـــــــواب: "عـــبـــد
مــوســى، مــيــشــال الــلــطــيــف الـــزيـــن،
سليم السعد، فــؤاد الجسر، سمير
خوري، وليد الحجار، محمد سلهب،
جنجنيان شانت رميا، أبي سيمون

بــطــرس وســـامـــر ســـعـــادة، الــســفــيــر
خــــوري، عـــســـاكـــر، الـــدكـــتـــور ســعــد
الدكتور بيار مقبل، السيد انطوان
اتــحــاد رئــيــســة ابـــو شـــرف وقــريــنــتــه
السيد الــمــر،  ميرنا المتن بــلــديــات
لــيــنــا ادمـــــــون غــــاريــــوس وقـــريـــنـــتـــه
وزوجها تويني نايلة  النائبة  المر،
االعــــالمــــي مـــالـــك مــكــتــبــي واآلنـــســـة

تويني. ميشيل
ــر

ّ
ذك كــلــمــة والــقــى الــنــائــب الــمــر

فرنسا قــدمــتــه الـــذي بــالــدعــم فيها 
الــخــمــســة الـــــى لـــبـــنـــان فــــي االعــــــــوام
األخيرة عندما كان يعاني صعوبات
مــررنــا "لــقــد وقـــال جــمــة وخــطــيــرة".
،٢٠٠٦ حرب خالل دقيقة بمرحلة
دعمت فرنسا لكن منها، نتج ومــا
وتداعياتها ذيولها ليتخطى لبنان
ــــصــــعــــيــــديــــن الــــســــيــــاســــي عـــــلـــــى ال

واالقتصادي.
سياسية ازمـــــات واجــهــنــا ولــقــد 
تــكــون ان يــتــوقــع وطــائــفــيــة كــــان
فــكــان عــواقــبــهــا وخــيــمــة وخـــطـــيـــرة
والــداعــم الــدائــم الفرنسي للتدخل 

منها. للخروج األثر االيجابي
االقتصادي الصعيد على كذلك
الــــدقــــيــــق، كــــانــــت فـــرنـــســـا حـــاضـــرة
 ١ بـــــاريـــــس بـــاســـتـــمـــرار مــــن خــــــالل
ومــســاعــدة  الـــعـــون لــمــد يـــد  و٣  و٢
هـــــــذه لـــــــبـــــــنـــــــان عـــــــلـــــــى تــــــخــــــطــــــي
وطـــأتـــهـــا".  الـــصـــعـــوبـــات وتــخــفــيــف
بــشــخــصــيــة الرشــــــيــــــه اشــــــــــاد  واذ 
الــتــي الــمــآســي الــمــر مــتــوقــفــًا "عــنــد
شددعلى العائلة"، مع تقاسمتموها
وسالمته، وقال: "غدًا لبنان سيادة
يعقد، ان الضروري من مؤتمر هناك
وزير خالله سيطلعنا من انه ونعتقد
ليبرمان) (افيغدور اسرائيل خارجية
ال حـــال كـــل عــلــى شـــيء مــهــم. عــلــى
الــخــاســريــن تـــعـــرف الــــحــــروب ســــوى
السالم مسيرة تعرف وال الخاسرين،

الرابحين". الرابحين سوى
ظهر بعد وغـــادر الرشــيــه بــيــروت
المطار في امــس، وكــان في وداعــه
الــرئــيــس بـــري وقــريــنــتــه والــنــائــبــان
عــســاكــر الـــزيـــن ومـــوســـى والــســفــيــر

السفارة. اركان من وعدد
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