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رئاسة الجمهورية
ـــــــــ
قسم الصحافة



مقابلة

FUTURE TV - LBC -  FRANCE 24

السيد جاك شيراك
رئيس الجمهورية

بمناسبة المؤتمر الدولي لدعم لبنان


***
قصر الإيليزيه
الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2007






طابت أوقاتكم. يفتتح مؤتمر "باريس ثلاثة" أعماله يوم الخميس في العاصمة الفرنسية، وسيكون هذا الاجتماع مكرسا للمساعدة الاقتصادية للبنان.
نحن هنا في قصر الايليزيه مقر رئاسة الجمهورية الفرنسية، حيث تفضل الرئيس جاك شيراك باستقبالنا والرد على أسئلة France 24  وأسئلة قناتين تابعتين للتلفزيون اللبناني، Future TV التي تمثلها منى السعيد وLBC التي يمثلها مارسيل غانم.

سؤال : شكرا سيدي الرئيس على استقبالنا. لقد فهمنا بأنكم متمسكون كثيراً بهذا المؤتمر. كما فهمنا بأن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير اعتمادات لتقديم المساعدة للبنان، حتى لو أن احتياجات البلد هائلة. لهذا السبب رغبتم قبل أن ندخل في صلب الموضوع، بالإدلاء ببعض الملاحظات حول أهمية هذا المؤتمر وملاءمة انعقاده.

الرئيس: مؤتمر "باريس واحد" كان بمبادرة من رفيق الحريري الذي كان له عطاء كبير للبنان، وللبنان مستقر. مؤتمر "باريس ثلاثة" هذا هو قبل كل شيء مؤتمر تضامن وأمل. لقد عشنا مؤخرا حربا جديدة في لبنان، وأنا بطبيعة الحال أفكر بالضحايــا، القتلى والجرحى وأولئك الذين فقدوا أحباء، أولئك الذين خسروا بيوتهم، وعملهم، أفكر بكل هؤلاء الشباب الذين أصبحوا لا يعرفون ما العمل والذين يتظاهرون أو يهاجرون بأعداد متزايدة. وهذا أمر خطير جدا بالنسبة للبنان. هذا ما أفكر به وهذا ما برر جهد تضامن دولي لم يسبق له مثيل حسب رأيي. سنجمع يوم الخميس أكثر الشخصيات كفاءة لتقديم الدعم والتضامن للبنان. آمل أن يكون مؤتمراً ناجحاً، ولا أشك في ذلك.

سؤال : ستترأسون سيدي الرئيس مؤتمر "باريس ثلاثة". نظرا للأجواء السائدة حاليا على الساحة اللبنانية، وهي متوترة، ما هي تطلعاتكم بالنسبة لهذا المؤتمر؟

الرئيس : تطلعاتي كما قلت لكم تتمثل بالتضامن. لبنان يعاني من وضع مالي في غاية الخطورة. لديكم اليوم في لبنان دين يمثل 185 في المائة من الثروة الوطنية. لبنان بأمس الحاجة الى الدعم والمساعدة المالية. وبالتالي فنحن نطلب من المجتمع الدولي تقديم هذه المساعدة سواء كانت في شكل هبات أو تأجيل الاستحقاقات المالية. يمكننا أن نجمع ما بين كل هذه الإمكانيات، وهذا شيء ضروري. من البديهي، وأنا لا أحكم هنا ولا أتدخل في الشؤون اللبنانية، أن تصرف أولئك الذين ينتهزون الفرص لخلق صعوبات اجتماعية، في الوقت ذاته الذي ينعقد فيه المؤتمر، ليس من شأنه تشجيع اولئك الذين يريدون تقديم يد المساعدة وإعطاء لبنان إمكانيات للبقاء. وبطبيعة الحال يمكن لذلك إرضاء بعض السياسيين. لكن من يدفع الثمن في نهاية المطاف؟ اللبنانيون برمتهم هم الذين يدفعون الثمن وهم الذين يشعرون بإحباط أمام التظاهرات التي نشاهدها. يمكن معالجة المشاكل السياسية في أماكن أخرى غير الشارع.

سؤال : السيد الرئيس، يشارك لبنان في مؤتمر "باريس ثلاثة" في وقت تعاني فيه الحكومة من شقاق. هل تعتقدون أنه دون استقرار سياسي يمكننا أن نتوقع من البلدان المشاركة في المؤتمر التزامات هامة من الناحية المالية؟ ألا تعتقدون بأن مؤتمر "باريس ثلاثة"  سيكون له نفس أثر مؤتمر باريس واحد واثنين ، أي تأجيل الأزمة لبضعة شهور؟

الرئيس : كان لمؤتمري باريس الأول والثاني آثارا أكثر ايجابية. وعلينا أن نقول بأن شخصية رفيق حريري القوية و غريزته الوطنية المشهورة أسهمت كثيرا في ذلك. صحيح أنه من المحتمل ألا نتشجع كثيرا لمساعدة لبنان، غير أن المجتمع الدولي يخضع لقوانين. الحكومة اللبنانية انبثقت عن انتخابات مشروعة. جرت هذه الانتخابات ولم يتم التشكيك بها. انبثقت الحكومة عن هذه الانتخابات. هذه الحكومة هي إذن شرعية. أذا لم تعجب الجميع فهذا شيء طبيعي. هل تعتقدون بأن الحكومة الفرنسية تعجب الجميع؟ بالتأكيد لا. ليست هناك من حكومة في أية دولة ديمقراطية تروق للجميع. لكن الجميع له ما يكفي من تفهم للديمقراطية والبصيرة اللازمة للاعتراف بأنه لا بد من الحكومة الديمقراطية. المجتمع الدولي يعترف بالحكومة اللبنانية كحكومة ديمقراطية منبثقة عن انتخابات ديمقراطية بدورها. وفي اليوم الذي تقرر فيه انتخابات أخرى عكس ذلك ، ستنتخب حكومة أخرى. لكن أكرر، لا أريد التدخل. فأنا حريص على كل اللبنانيين دون تفضيل بعضهم على البعض الاخر. أنا حريص على كل اللبنانيين مهما كان أصلهم أو انتماؤهم. أحترم كل اللبنانيين، لكنني أنصحهم باحترام القواعد العامة للديمقراطية ، أي انتظار انتخابات عادية لتغيير الحكومة لو اقتضى الأمر ذلك. وإلا لن ينظر إليهم المجتمع الدولي بجدية. ومن سيدفع ثمن نتائج كل ذلك؟  اللبنانيون البائسون الذين لن يحظوا بالمساعدة التي يمكننا تقديمها لهم.

سؤال : أشرتم إلى الأزمة الداخلية في لبنان. لكن عندما نذكر لبنان نذكر أيضا الإطار الإقليمي. كيف يمكننا أن نحل هذه الأزمة دون التفكير مثلا في دور سوريا، ووجود اسرائيل كما شاهدنا ذلك في هذا الصيف خلال العملية العسكرية؟ لا يمكننا أن نتحدث عن لبنان فقط دون الحديث عن البلدان الموجودة على الحدود والبلدان المجاورة.

الرئيس : نعم، بالتأكيد. صحيح أنه ينبغي علينا جميعا، وعلى المجتمع الدولي أن تكون له هذه التطلعات، مطالبة من يحيط بلبنان بأن يدع لبنان وشأنه، يدعه يدير شؤونه بشكل طبيعي كبلد ديمقراطي، مستقل وحر. لندع لبنان كما هو عليه وكما يجب أن يكون. صحيح أن هناك كل أشكال التدخل التي ينبغي أن نعترف بانها ليست مقبولة، باسم الإدارة الديمقراطية للعالم.

سؤال : هل يمكن لهذا المؤتمر بالذات أن يحد من هذه التدخلات؟

الرئيس: أولا، يمكن لهذا المؤتمر أن يقدم المساعدة اللازمة الفورية والضرورية. من الناحية العملية، لم يعد للحكومة اللبنانية اموال. وعليها أن تسدد بعض النفقات : الجيش اللبناني الذي انتشر اليوم لحسن الحظ في جنوب لبنان والذي ينبغي دفع معاشات جنوده؛ هناك الأسلحة التي يجب شراؤها؛ هناك تسيير لبنان الذي ينبغي ضمانه. بالتالي فهذا المؤتمر يسعى أولا إلى تزويد الميزانية اللبنانية بوسائل الاضطلاع بمسؤولياتها. وهذا يخدم كل اللبنانيين مهما كان أصلهم.

ثانيا، لبنان عليه ديون. ستكون هذه الديون كبيرة في السنوات الخمس المقبلة. يمكننا مساعدته بتأجيل بعضها والغاء البعض الآخر، لتسهيل الأمور. السيد سلامة محافظ مصرف لبنان هو رجل يحظى بالاحترام العالمي ومعترف بكفاءته من طرف المجتمع الدولي، لديه عدد من الاقتراحات بشأن أدارة لبنان المالية ومشاركة المجتمع المالي اللبناني في جهود لبنان العامة.

علاوة على ذلك، ينبغي أن تكون الدول التي تحيط لبنان معقولة شيئا ما و ألا تتدخل بانتظام. أشرتم إلى سوريا. نطالب بألا تتدخل أبدا في شؤون لبنان. بالنسبة لإسرائيل هناك ضرورة حل مشكلة مزارع شبعا. في نفس السياق لا يمكننا أن نعتبر الانتهاكات الجوية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية شيء طبيعي. لا بد من احترام لبنان. لبنان بحاجة إلى امكانيات، بحاجة إلى اموال لاصلاح الاضرار. لكنه أيضا بحاجة إلى أن نحترمه وألا نتدخل في شؤونه.

سؤال : السيد الرئيس ، هل تعتقدون بأن التحقيق الدولي في اغتيال السيد الحريري الذي يقوده القاضي براميرتس سيؤدي إلى نتائج؟ هل تعاونت فرنسا مع اللجنة الدولية؟

الرئيس : أنتم تشيرون إلى بعض التصريحات التي نقلتها صحافة معينة. بالتأكيد، أطمئنكم، فرنسا تتعاون كليا ودون أي تحفظ، على غرار جل البلدان، مع اللجنة الدولية التي يقودها القاضي براميرتس، هذا الرجل المحترم ذو الكفاءة. أعتقد بأن هذه اللجنة ستصل إلى نتائج ملموسة ستسمح بالتعرف الى مقترفي هذا الاغتيال البشع، البشع حقا، الذي استهدف رفيق الحريري وكذا الاغتيالات 14 أو 15 التي لحقت هذه الجريمة والتي لجأت إلى وسائل وحشية، وسائل لا يسعنا إلا إدانتها بكل شدة. 

ان وجود محكمة دولية مهم لسببين. أولا لأنها ستسمح بمعاقبة المسؤولين عن هذه الاغتيالات، وهذا أقل الايمان. ثانيا لأنها ستحث الأشخاص على أن يكونوا حذرين أكثر في المستقبل. وجود محكمة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة من شأنه ربما أن يجعل المجرمين المحتملين حذرين أكثر...

سؤال: في هذه الحالة هل تعتقدون سيدي الرئيس بأنه على المجتمع الدولي  أن يلجأ إلى الفصل السابع لتشكيل هذه المحكمة؟

الرئيس : هذا أمر معقد ينبغي حسمه ما بين الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن للأمم المتحدة. بالنسبة لي الأهم هو أن  تصبح هذه المحكمة الدولية في وضع يسمح لها بالعمل في أقرب وقت ممكن، وهذا ما سيحصل، وان يتمكن القاضي براميرتس من عرض نتائجه على المحكمة الدولية. وأعتقد أن هذا ما سيحصل. اما الاجراءات فما هي سوى مسالة مفاوضات بين الحكومة اللبنانية و مجلس الأمن.

سؤال : السيد الرئيس، تم اعتماد القرار 1701. في صفوف قوات الأمم المتحدة FINUL هناك جنود فرنسيون. كيف تقيمون تطبيق القرار 1701؟ هل بإمكان هذه القوات أن تضطلع بمهمتها، نظرا للأحداث والتحليقات، دون أن تصبح هدفاً، خاصة بعد المعلومات المتعلقة بتسلل حركة القاعدة الى لبنان؟

الرئيس: شكلت قوات الأمم المتحدة تقدما كبيرا. أولا حصل ذلك في جو سمح للجيش اللبناني بأن ينتشر في جنوب لبنان.وذلك للمرة الاولى منذ فترة طويلة. لا يمكننا أن نتصور بلدا حرا ومستقلا لا يملك السيادة على كل أراضيه. ليس هناك بلد في العالم لا يملك السيادة على كل أراضيه. البلد الذي لا يملك السيادة على كل أراضيه ليس بلدا. كانت هذه من بين الأفكار الرئيسية للسيد رفيق الحريري. هكذا سمحنا بحل هذه المشكلة الأولى، وأود أن أشيد بنوعية وشجاعة وذكاء الجيش اللبناني الموجود في الميدان الذي له إمكانيات محدودة نظرا لكون الحكومة اللبنانية لها إمكانيات محدودة، غير أنه تصرف بطريقة جيدة، هو الجيش الجيد.

ثانيا، عززنا قوات الأمم المتحدة. فلقد كانت ضعيفة نوعا ما وها هي الآن معززة. لاحظتم بأن لدينا إمكانات. والفرنسيون بصفة خاصة أرسلوا إمكانات هامة، بما فيها الدبابات الثقيلة. أملنا أن تتمكن هذه القوات من الاضطلاع بمهمتها الكاملة. لست قلقا بالنسبة لقوات اليونيفيل وأعتقد أننا حققنا خطوة هامة لصالح لبنان. والدليل على ذلك انسحاب الجيوش الإسرائيلية.  


سؤال -  لقد أشرتم منذ برهة إلى القوى السياسية الموجودة في لبنان. هناك، شئنا أم أبينا، حزب الله الذي تدعمه إيران. وقد انطلقت مؤخراً مبادرة فرنسية أنتم صاحبها تقضي بإعادة الاتصال بالنظام الإيراني للتمكّن من التأثير على الوضع في لبنان. سؤالي هو التالي: لماذا تعتبرون سورية غير جديرة بأن تعاشر في حين أن إيران أصبحت جديرة بأن تعاشر ؟

الرئيس -  اودّ أوّلاً أن أوضح بأن سورية ليست في نظري غير جديرة بأن تعاشر. أكن احتراماً كبيراً للشعب السوري، وهو وريث حضارة عريقة ويحظى بإعجابي الشديد. بالمقابل، لقد علّمتني التجربة أنه من الصعب أن يثق المرء بالقادة السوريين الحاليين، وهم يمثلون أقلية من السوريين. ولذا فإني أنتظر، كي تكون لي علاقات مع سورية، أن أكون واثقاً تماماً من أنه سيتمّ اتخاذ عدد من الالتزامات. لاحظت أن الأوروبيين الذين حاولوا الحصول على التزامات من سورية عادوا بخفّي حنين. لم يحدث شيء ولم يحصلوا على شيء. 

ايران مختلفة تماماً. أودّ أن أقول لكم إني قرأت في الصحف – لكن الصحف ليست كلاماً منزلاً كما تعلمون -  أن لفرنسا نوايا مبيّتة في اتصالاتها السياسية مع إيران. وهذا أمر لا أساس له من الصحّة. وهو أمر غير صحيح لسبب بسيط: المشكلة الأساسية مع إيران هي بطبيعة الحال مسألة تخصيب اليورانيوم، أي الملف النووي. وهذه المشكلة لا يمكن أن تحلّها فرنسا مع إيران. إنها مشكلة تعالجها حالياً الأسرة الدولية المؤلّفة من الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وإنكلترا من جهة، ومن جهة أخرى من الروس والصينيين والأمريكيين. إنها بالتالي ستة بلدان تناقش معاً. من الواضح أن فرنسا لا تنوي أن تنفرد على حدة في هذه المسألة.

سؤال -  حتى لمساعدة لبنان ؟ 

الرئيس -  من غير الوارد أن نناقش بالمسألة النووية مع إيران دون أن يكون ذلك بالاتفاق الكامل والتداخل التام مع شركائنا الخمسة الآخرين. هناك مسألة لبنان وهي مسألة محدّدة توليها فرنسا كما تعلمون اهتماماً خاصاً. كانت لنا في السابق مباحثات مع إيران، إنما ليس مع المسؤولين السياسيين، بل من خلال أجهزتنا وهذا أمر طبيعيّ ومشروع. ولهذا السبب، فإن كلّ ما تقوله الصحافة ليس صحيحاً لكنه ليس عارياً تماماً من الصحّة. ولهذا السبب ربّما تصوّرنا أنه لو كانت تريد إيران أن تقول شيئاً عن لبنان، ولمصلحة لبنان، وللهدوء في لبنان، لاستطعنا في هذه الحالة اجراء اتصال من خلال أجهزتنا، مع إعلام شركائناً بطبيعة الحال. غير أن هذا الاتصال لم يتمّ حتى الآن لأن سبله لم تتحدّد بعد. وبالتالي وحتى هذه اللحظة، إنها مسألة معلّقة لا تهمّ سوى لبنان وليس أيّ شيء آخر.

سؤال -  طالما إننا نتحدّث عن لبنان، هل تعتقدون أن اتفاق الطائف لا زال أساساً للتسوية في لبنان. وعلى الرغم من الانتقادات التي تطال الطائف، ما هو رأيكم بخطر التقسيم والتوطين ؟

الرئيس – لقد شكّل الطائف لحظة عظيمة. تعرفون أن فكرة الطائف ولدت في ذهن رفيق الحريري. وإني شاهد على ذلك. جاءني يوماً ليشرح لي الفكرة التي كانت تراوده والتي انعكست بعد ذلك في الطائف بموافقة المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال، والدول العربية. أعتقد أنها كانت مبادرة موفقة وأن اتفاق الطائف ينصّ على عدد من الأمور. وبنظري يتعيّن احترام هذا الاتفاق.

سؤال – هل تعتقدون أنه ستجري انتخابات رئاسية في سبتمبر/أيلول القادم في لبنان وهل يتعيّن أن يكون الرئيس القادم رئيس تسوية ؟

الرئيس – عندي قاعدة  مطلقة : لا أتدخّل في الشؤون الداخلية اللبنانية. سيختار لبنان في إطار قانونه الدستوري رئيساً ينتخبه البرلمان وآمل أن يكون أفضل رئيس ممكن.

سؤال – رئيس من 14 آذار...

الرئيس – لا يعود لي أن أحكم على هذا الموضوع. رئيس يكون أفضلَ رئيس ممكن، رئيس يمثل أغلبية بطبيعة الحال.

سؤال – مزايا هذا الرئيس ؟

الرئيس – إذا شئتم أن أركّز على ميزة واحدة، آمل أن يكون فرانكوفونياً. في الحقيقة، إن السبيل الوحيد للخروج من أزمة لبنان يكمن في احترام مؤسساته والاتفاقات التي بنيت عليها تلك المؤسسات. جميع مبادرات الرفض تعطي صورة سيّئة عن لبنان، وتحبط عزيمة الأسرة الدولية في مساعدة لبنان. وفي النهاية يدفع اللبنانيون المساكين ثمن كلّ ذلك. ولو كان لي أن أقول كلمة، وأكاد أن أسميها كلمة حبّ للبنان، لدعوته فعلاً لأن يكون عاقلاً وأن يستأنف الحوار من جديد وأن يتناقش الجميع وأن يتم إيجاد التسويات الضرورية وأن يعطي صورة جيّدة للأسرة الدولية وأن يعمل على أن تُعطى المساعدة التي لا غنى عنها، ليس لحكومة لبنان وحسب، وليس للأحزاب السياسية فقط، وإنما لجميع اللبنانيين بشكل طبيعي من قبل الأسرة الدولية التي توافق تماماً على فكرة منح هذه المساعدة لكنها قد تخمد همّتها برؤية الأحداث بالشكل الذي تجري فيه. 

سؤال – السيّد الرئيس، سننتقل إلى الملف الفلسطيني. لم تكف الأسرة الدولية عن دعوة الفلسطينيين إلى الاضطلاع بعملية ديمقراطية. بعد وصول حماس إلى السلطة، نلاحظ أن شعباً بكامله يُعاقب. إلى متى يمكن الاستمرار في تطبيق سياسة اختلال المعايير هذه ؟ ألا تغذي هذه السياسة في النهاية صدام الحضارات ؟

الرئيس – أراد الكثيرون في العالم انتخابات في فلسطين. لم أكن من ضمن الذين كانوا يعتبرون أنه الأمر الأكثر إلحاحاً. ولا بدّ لي من القول إن السيّد أبو مازن كان يشاطرني هذا الرأي. إنما قيل أنه لا بدّ من انتخابات، لأن الديمقراطية تفرض ذلك. ابتداءً من اللحظة التي تجري فيها الانتخابات، يجب احترام نتائج الانتخابات. بديهيّ أنه من الطبيعي ومن المشروع أن على السلطة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات أن تحترم الماضي، أي الالتزامات التي كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذتها إزاء الأسرة الدولية. وأقصد هنا بنوع خاص الاعتراف بإسرائيل ومختلف الالتزامات المتخذة بين منظمة التحرير والأطراف الأخرى المعنية. وعلى هذا الأساس، من الطبيعي والمشروع أن نقدّم العون الضروري للفبسطينيين، إذ من يدفع هنا أيضاً ثمن الأضرار ؟  الفلسطينيون المساكين. انا ناضلت لكي لا يوقف الاتحاد الأوروبي مساعدته للفلسطينيين. أذكركم أنه في 2006، أرسل الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين 650 مليون يورو، أي أكثر مما أرسله في 2005. وقد سررت كثيراً للقرار الذي اتخذته اسرائيل مؤخراً في الإفراج عن الأموال التي كانت محتجزة من الرسوم الجمركية المستحقة للفلسطينيين. وإنه لمن الإلزامي تقديم المساعدة الضرورية للفلسطينيين وإلاّ في هذه الحالة أيضاً، ستكون النتائج الإنسانية والاجتماعية والسياسية كارثية.

في الوضع الحالي، ما هو الحلّ ؟ يمرّ الحلّ عبر اللجنة الرباعية التي ستجتمع في باريس بصورة مؤقتة على هامش المؤتمر، وبعد ذلك في واشنطن. أقترح أن يُنظّم مؤتمر دولي ليس لأن نقول لهذه الأطراف وتلك ماذا ينبغي أن تعمل، بل لكي نضمن لها أن ما ستقرّره سوف ينفّذ فعلاً. وبكلام آخر، إذا قررت أن ترسم الحدود في مكان ما وإذا قررت أن تتخذ عدداً من الإجراءات، ففي هذه الحالة، يكون غرض المؤتمر الدولي أن يضمن لهذه الأطراف وتلك أن الإجراءات المتخذة سوف تنفّذ. لأن لبّ المشكلة يكمن في أن الثقة مفقودة بين اسرائيل والفلسطينيين. الثقة مفقودة أو هي في مطلق الأحوال غير كافية. يجب إعادة الثقة ومن أجل إعادة الثقة فأحد السبل هو أنه عندما تتخذون قراراً، فنحن الأسرة الدولية، نتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان احترام هذه القرارات. فإذا قرّرتم أن الحدود هنا، فسنضع أفراداً هنا لكي يتمّ ضمان الحدود.  

سؤال – هل تعتقدون أن فرنسا ستتبنى السياسة نفسها، أي سياستكم، إزاء الشرق الأوسط، في لبنان وفي فلسطين وفي سورية، بعد الانتخابات الرئاسية ؟

الرئيس – أعتقد وأتمنى ذلك. هناك تقليد قديم فرنسي- لبناني وأقول أيضاً فرنسي- سوري وفرنسي- شرق أوسطي. لقد احترمت فرنسا دائماً الشرق الأوسط وأحبّته. سآخذ مثال المملكة العربية السعودية. عرفت أكثر من رئيس للجمهورية. عرفت الجنرال ديغول، لا بل كنت عضواً في إحدى حكوماته، وشاركت في حكومات عديدة، لأني بدأت العمل السياسي باكراً.عرفت الجنرال ديغول وعرفت السيد بومبيدو وعرفت السيد جيسكار ديستان وعرفت السيد ميتران. لم نتغيّر يوماً. فالعلاقات بين المملكة العربية السعودية، وهو بلد عظيم، وفرنسا، اتّسمت دائماً بالثقة والاحترام والصداقة. ولا أرى لماذا قد يتغيّر الأمر. وما أقوله عن المملكة العربية السعودية يسري على جميع بلدان الشرق الأوسط الأخرى. وإني أتمنى ذلك مع مجمل الشرق الأوسط. ويصحّ الأمر بالنسبة للعلاقات مع مصر أيضاً. ومع الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والآن مع الكويت وسلطنة عمان. إنها بلدان تربطنا بها علاقات متّسمة بالكثير من الثقة والصداقة. وكان الأمر كذلك مع الرؤساء المتتالين. ولا أرى لأي سبب قد يتغيّر الأمر.

سؤال – وسياسة فرنسا الخارجية تجاه لبنان والشرق الأدنى، برأيكم، هل ستستمرّ على ما هي عليه بعد الانتخابات ؟

الرئيس – أعتقد ذلك بكلّ صدق. كنت أقول للتوّ أنه أيا كان النظام فإن هذه السياسة الخارجية فيما يتعلّق بالشرق الأوسط عموماً وبلبنان بنوع خاص، لم تتغيّر. آمل أنها لن تتغيّر.

سؤال – السيّد الرئيس، أشرفت مقابلتنا على الانتهاء. يبقى لنا أن نشكركم باسم تلفزيون المستقبل والـ "أل بي سي". نشكركم جزيل الشكر على استقبالكم وستتابع كلّ من مؤسستينا بكثير من الاهتمام هذا المؤتمر آملين أن تتحقق الأمنيات التي عبّرتم عنها من أجل لبنان.
الرئيس – أشكركم. أشكركم كثيراً على مجيئكم إلى هنا.



