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بیان سعودي ـ فرنسي مشترك في
ختام زیارة األمیر عبد هللا یؤكد أھمیة

اجراء انتخابات حرة في لبنان

الریاض وباریس تخشیان عدم اغتنام الفرصة الحالیة في السالم وباریس تبدي
تقدیرھا لسیاسة الریاض البترولیة المعتدلة

باریس: میشال أبونجم 
في بادرة إضافیة تعكس عمق العالقة االستثنائیة القائمة بین الرئیس الفرنسي جاك شیراك
واألمیر عبد هللا بن عبد العزیز، ولي العھد السعودي ونائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس

الحرس الوطني، والحفاوة التي ترید فرنسا إظھارھا، حرص الرئیس الفرنسي على االنتقال بعد
ظھر أمس الى مطار اورلي القریب من باریس لتودیع ولي العھد مع انتھاء زیارتھ الرسمیة الى

فرنسا، المحطة األولى في جولتھ العالمیة التي ستقوده بعد زیارة خاصة الى المغرب ، الى
الوالیات المتحدة. وكان شیراك قد انتقل الى المطار الستقبال األمیر عبد هللا لدى وصولھ الى

باریس األربعاء الماضي.

ووصل األمیر عبد هللا في وقت الحق الى المغرب، حیث كان في استقبالھ ادریس جطو رئیس
الوزراء ووالي الدار البیضاء الكبرى محمد الظریف وعمدة الدار البیضاء محمد ساجد والسفیر

السعودي محمد عبد الرحمن البشر وعدد من الشخصیات.

وكان بیان مشترك فرنسي ـ سعودي صدر بعد ظھر أمس، یلخص أھم المواضیع التي كانت
موضع مناقشة بین األمیر عبد هللا والرئیس شیراك ومواقف البلدین من القضایا الرئیسیة في

الشرق األوسط والعالم العربي.

والالفت في البیان، األھمیة االستثنائیة التي كرسھا للموضوع اللبناني الذي كان الموضوع
الرئیس في محادثات الجانبین، ما یعكس اھتمامھما المشترك بتطورات الوضع اللبناني

وعملھما معا في المحافل العربیة والدولیة لتوفیر األمن واالستقرار للبنان. وجاء في البیان
المشترك أن فرنسا والسعودیة اللتین «أخذتا علما بالتزام سوریة باالنسحاب من لبنان تنفیذا

للقرار رقم 1559، تدعمان استقالل لبنان وأمنھ واستقراره كما تطلعان الى تشكیل حكومة
لبنانیة في أقرب وقت ممكن وأن تجرى الانتخابات حرة ودیمقراطیة ضمن المھل المحددة».

وتنص الفقرة الثانیة عن لبنان أن الدولتین «أعربتا عن االھتمام الذي تعلقانھ على قرار مجلس
األمن القاضي بتشكیل لجنة تحقیق دولیة للوصول الى كشف الحقیقة حول اغتیال الرئیس رفیق
الحریري وتطلبان من السلطات اللبنانیة أن تتعاون طبقا ألحكام القرار مع ھذه اللجنة من أجل

كشف الحقیقة ومعاقبة من یثبت ضلوعھ في ھذه الجریمة اإلرھابیة».

وتقول مصادر فرنسیة رسمیة إن الرئیس شیراك شكر األمیر عبد هللا على الدور الذي لعبتھ
السعودیة لتنفیذ مضمون القرار الدولي الخاص بانسحاب القوات السوریة من لبنان. وتضیف

ھذه المصادر أن باریس «تعول كثیرا» على الدور العربي من «أجل اجتیاز ھذه المرحلة الخطیرة
من تاریخ لبنان من دون خسائر كبرى تلحق بھذا البلد» ما یعني بكالم أوضح تفادي العودة الى
أجواء التقاتل وانعدام األمن واالستقرار. وتؤكد ھذه المصادر أن فرنسا والسعودیة «على نفس
الموجة» في ما خص تتمات األحداث في لبنان وسوریة ، حیث یرفض البلدان أن یكون إحداث

تغییر سیاسي في سوریة جزءا من األھداف التي یسخر لھا العمل الدولي في لبنان.
أ
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وفي ما خص موضوع السالم في الشرق االوسط ، جاء في البیان أن فرنسا والسعودیة «تجددان
دعمھما للجھود المبذولة في سبیل استئناف عملیة السالم وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة

وخریطة الطریق التي تھدف الى حل قائم على دولتین مستقلتین تعیشان جنبا الى جنب». والى
ذلك ، فقد علم أن الطرفین یتشاركان المخاوف نفسھا إزاء إمكانیة أال یتم اغتنام الفرصة الحالیة

المتوافرة لتحقیق اختراق حقیقي بالعودة الى المفاوضات والتنفیذ المرحلي لخریطة الطریق.
وأشار البیان الى ترحیب البلدین بإعادة تأكید وتفعیل مبادرة السالم العربیة في قمة الجزائر

األخیرة.

أما بخصوص العراق، فقد أكد البلدان «التزامھما بأمن واستقرار العراق وصیانة وحدتھ
واستقاللھ ویدعوان الى مشاركة جمیع فئات الشعب العراقي في العملیة السیاسیة» ودعا البلدان

الى «تفعیل التعاون الدولي في سبیل مكافحة اإلرھاب وممولیھ» ونیتھما تعمیق تعاونھما في ھذه
المسألة في إطار األمم المتحدة.

وأعربت فرنسا، وفق البیان ، عن «تقدیرھا للسیاسة البترولیة المعتدلة» للسعودیة والتي تھدف
الى استقرار أسواق البترول وتشجیع نمو االقتصاد العالمي.

وفي میدان العالقات الثنائیة ، نص البیان على اتفاق الطرفین على «تقویة عالقاتھما االقتصادیة
واالستثماریة والثقافیة في إطار العالقة االستراتیجیة بینھما». وأفاد البیان أن السعودیة أعربت
عن شكرھا لفرنسا لموقفھا الداعم النضمام الریاض الى منظمة التجارة العالمیة وتوقیع اتفاق

التجارة الحرة بین االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخلیجي.

وخالل یوم أمس، استقبل ولي العھد السفراء العرب المعتمدین في فرنسا بحضور وزیر الخارجیة
األمیر سعود الفیصل وكذلك وزیر الخارجیة اللبناني األسبق فارس بویز. وفي حدیثھ الى

السفراء شدد األمیر عبد هللا على ضرورة توافر إجماع لبناني لتشكیل حكومة لبنانیة سریعا،
محذرا في حال عدم تحقیق ذلك من الخطر الداھم.

وعبر ولي العھد عن أمل السعودیة بتقویة التآخي بین سوریة ولبنان خصوصا بعدما قررت
سوریة من تلقاء نفسھا االلتزام بالقرار 1559 كامال ومن غیر شروط واالنسحاب من لبنان.

ودعا ولي العھد الى مشاركة كل األطراف العراقیة في العملیة السیاسیة التي ھي شرط لنجاحھا.

وبخصوص األعمال اإلرھابیة والحرب التي تخوضھا السعودیة ضده ، قال األمیر عبد هللا إن
المعركة طویلة والنجاحات التي حققناھا ال تغشنا.

ویوم أمس ، انتقل وزیر الثقافة واإلعالم السعودي ایاد مدني الى إدارة معھد العالم العربي لیقدم
للمعھد ھبة شخصیة من األمیر عبد هللا قیمتھا ملیون یورو. وقالت إدارة المعھد إن ھذا المبلغ
سوف یخصص إلعادة تأھیل صاالت المتحف المخصصة للفنون العربیة واإلسالمیة ، وتحدیدا

«متحف المتاحف» الذي یضم مجموعات معارة من المتاحف العربیة لمتحف المعھد.

ووقع وزیر الثقافة السعودي وإدارة المعھد بروتوكول اتفاق لمتابعة تنفیذ ھذه األعمال. وقام
مدیر المعھد الجدید مختار طالب بن دیاب الى مقر إقامة األمیر عبد هللا لشكره على ھذه الھبة.

وأمس، كذبت مصادر قصر اإللیزیھ الخبر الذي نشرتھ صباح أمس صحیفة «لي إیكو»
االقتصادیة الفرنسیة واسعة االنتشار عن توقیع مذكرات تفاھم بین باریس والریاض تقوم

بموجبھا السعودیة بشراء طائرات رافال (96 طائرة) التي تصنعھا شركة داسو وأسلحة وعتاد
بقیمة إجمالیة قد تصل الى عشرین ملیار یورو. وقالت ھذه المصادر إن أي وثیقة أو اتفاق أو

تفاھم لم یوقع خالل زیارة األمیر عبد هللا.

ومن جھتھا، كذبت شركة داسو النبأ. وكان الرئیس شیراك واألمیر عبد هللا تناوال التعاون
الدفاعي بین الجانبین اللذین یرتبطان باتفاقیة شراكة استراتیجیة منذ العام 1996 .
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