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الجمعـة 05 ربیـع االول 1426 ھـ 15 ابریل 2005 العدد 9635  

 

األمیر عبد هللا: ال خالف من أي نوع بین السعودیة
وفرنسا ولبنان حبیب الجمیع.. وال فرق أبدا بینھ وبین

سوریة

ولي العھد السعودي یختتم الیوم زیارتھ لباریس وشیراك وصف لقاءاتھما بـ«الممتازة»

باریس: میشال أبونجم وواس 
قال األمیر عبد هللا بن عبد العزیز، ولي العھد ونائب رئیس مجلس

الوزراء ورئیس الحرس الوطني السعودي، إن لبنان «حبیب
الجمیع».

وردا على سؤال عن عالقتة لبنان بسوریة قال األمیر عبد هللا
«لبنان وسوریة كلھم اخوة وأصدقاء ولیس بینھم فرق أبدا.. واألخ

یجب أن یعول على أخیھ».

وكان األمیر عبد هللا یرد على عدد من أسئلة الصحافیین عقب
انتھاء غداء العمل الذي ضمھ والرئیس الفرنسي جاك شیراك، في

قصر اإللیزیھ في الیوم الثاني من زیارتھ الرسمیة الى باریس.
وإجابة على سؤال حول وجود مساع لعقد مؤتمر یوفق بین مؤتمر
الطائف وقرار مجلس األمن رقم 1559 قال األمیر عبد هللا «الوفاق

وارد وھذا ما نرید». وجرت محادثات األمیر عبد هللا والرئیس
الفرنسي أمس على انفراد ، وھي الثانیة من نوعھا التي یجریھا مع

الرئیس الفرنسي بعد لقاء لیل األربعاء / الخمیس. وفیما وصف
الرئیس الفرنسي الذي كان الى جانب األمیر عبد هللا في باحة

اإللیزیھ لقاءه باألمیر عبد هللا بـ«الممتاز كالعادة ، نظرا لعالقات الصداقة والثقة» القائمة بینھما، أكد ولي العھد السعودي أنھ «ال یوجد بین
المملكة السعودیة وفرنسا أي خالف من أي نوع».

أ أل أ
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مشاركة

  

ووصفت مصادر فرنسیة رسمیة أجواء محادثات األمیر عبد هللا مع المسؤولین الفرنسیین، أي الرئیس شیراك ورئیس الوزراء جان بیار
رافاران، بأنھا «اتسمت بالحرارة وباتفاق وجھات النظر حول كل المواضیع المطروحة» من الملف اللبناني ـ السوري الى العراق والنزاع

الفلسطیني ـ اإلسرائیلي أو العربي اإلسرائیلي والمبادرة العربیة أو اإلرھاب. أما في موضوع العالقات الثنائیة، فقد أبلغ األمیر سعود الفیصل عددا
من الصحافیین السعودیین الذین التقاھم أمس، بأن الریاض «ترید االستفادة من زخم العالقات الجدید مع فرنسا من أجل االرتقاء بھا في كل

المجاالت». وبحسب المصادر الفرنسیة، فإن «جمیع المواضیع قد بحثت» خالل االجتماعات التي عقدت.

وأمس، كان األمیر عبد هللا ضیف رئیس الوزراء الفرنسي جان بیار رافاران في مقر رئاسة الحكومة، حیث أقام رافاران مأدبة عشاء رسمیة
على شرف األمیر عبد هللا حضرھا الوفد السعودي الرسمي المرافق.

وقبل ذلك، وفي بادرة إضافیة لمظاھر الحفاوة والتكریم، رافق الرئیس الفرنسي األمیر عبد هللا ظھرا في زیارة الى قسم الفنون اإلسالمیة في
متحف اللوفر الشھیر. وحرص شیراك على زیارة كل الصاالت الجدیدة لھذا القسم، كما قام بتقدیم عدد من الشروح حول عدد من األعمال األثریة

والفنیة لألمیر عبد هللا وتوقفا أمام الھدیة التي قدمھا ولي العھد للمتحف، وھي عبارة عن مجسم للمسجد الحرام تتوسطھ الكعبة، إضافة الى
مجسم آخر لباب الكعبة المشرفة. وشارك الوفد السعودي الرسمي في الزیارة. وبموازاة ذلك، اجتمع األمیر سعود الفیصل، وزیر الخارجیة بنظیره

الفرنسي میشال بارنیھ على انفراد قبیل العشاء الرسمي في القصر الرئاسي. وبحسب المصادر الفرنسیة، فان الموضوع اللبناني كان حاضرا
بقوة في ھذه المحادثات. وبحسب المصادر نفسھا، فإن الوزیرین تناواله من زاویة «ما بعد االنسحاب السوري من لبنان» والسیناریوھات

المحتملة في ھذا البلد. ونقلت المصادر الفرنسیة أن باریس التي كانت وراء الدفع باتجاه صدور القرار الدولي رقم 1559، وكذلك القرار 1595
الخاص بإنشاء لجنة تحقیق دولیة حول اغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري «تتخوف من المنحى الذي یسلكھ المسار
اللبناني». وعلمت «الشرق األوسط» أن أحد مستشاري الرئیس شیراك استقبل أمس النائب اللبناني المعارض رئیس الحزب التقدمي

االشتراكي في قصر اإللیزیھ لیبحث معھ تطورات الملف اللبناني. وعلم أن فرنسا نصحت جنبالط بـ«العمل على المحافظة على وحدة المعارضة
اللبنانیة ألنھا الضمان لفعالیة تحركھا، فیما تتجمع الغیوم فوق لبنان». وترى ھذه المصادر أن التحلیل الفرنسي والسعودي لتطورات الملف

اللبناني ـ السوري ھو «نفسھ». ورغم أن باریس عملت یدا بید مع اإلدارة األمیركیة حول الملف اللبناني، فثمة «اختالف في االجتھادات» في
ما خص سوریة. وحتى اآلن، تقول باریس إن ھمھا «یتوقف عند الحدود اللبنانیة» أي عند انسحاب القوات السوریة من لبنان وال یتخطاه

لمحاولة إحداث تغییر سیاسي في سوریة. فضال عن ذلك، ترى باریس أن إحداث اھتزازات في سوریة «سیفتح باب المجھول»، ما ینعكس على
لبنان وكل المنطقة. وتتقارب باریس والریاض حول ھذا الموضوع كما تتقاربان، وفق المصادر الفرنسیة، حول الموضوع العراقي. وترى فرنسا
التي اقتربت من واشنطن حول الملف العراقي، ان ضمان استقرار العراق یقوم على إشراك كل مكونات المجتمع والتیارات السیاسیة التي تتخلى

عن العنف في السلطة ما یتیح تمثیال عادال لسنة العراق. وتؤكد باریس على ضرورة مشاركة ھؤالء في صیاغة الدستور ما یفتح الباب أمام
مشاركتھم الواسعة، إن في االستفتاء على مشروع الدستور الجدید ، أو في االنتخابات التي ستقوم الحقا. أما في الملف الفلسطیني ـ اإلسرائیلي،
فإن باریس والریاض تتخوفان من البطء الالحق في عملیة السالم وحصرھا حتى اآلن في انسحاب إسرائیل من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات
في الضفة الغربیة. وعلمت «الشرق األوسط» أن باریس التي أعادت تأكید دعمھا للمبادرة العربیة للسالم ستعود لطرح موضوع المؤتمر الدولي

للسالم مجددا بحیث یكون ذلك عامل ضغط إضافي لتحریك خریطة الطریق التي ال یبدو رئیس الوزراء اإلسرائیلي مھتما بتحریكھا.

وفي محصلة الزیارة ، ترى المصادر الفرنسیة انھا سمحت بإعادة التأكید على الصداقة بین باریس والریاض وعلى رغبة الطرفین للعمل معا
حول الملفات اإلقلیمیة الساخنة برؤیة متقاربة إن لم تكن مشتركة تماما.

والیوم تنتھي زیارة األمیر عبد هللا الى فرنسا، التي یغادرھا بعد الظھر متوجھا الى المغرب قبل أن یذھب الى الوالیات المتحدة األمیركیة ، محطتھ
الثانیة ثم الى كندا، المحطة الثالثة واألخیرة.
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