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إثر عودته والوفد اللبناني من فرنسا 
  3القّصار: نقلة نوعية الستكمال إصالحات باريس 

رأى وزير الدولة عدنان القصار، ان زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري والوفد الوزاري المرافق الى 
فرنسا "شكلت نقلة نوعية كبيرة في العالقات اللبنانية – الفرنسية حيال اعادة اطالق عجلة االتفاقات الموقعة، 

ووضع اتفاقات اخرى على سكة التعاون بين البلدين".  
وأضاف إثر عودته من باريس بعدما كان في عداد الوفد الرسمي، ان الوفد "شعر عبر كل اللقاءات 

وخصوصًا مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ورئيس الحكومة فرنسوا فيون، ان الدعم الفرنسي للبنان 
هو اليوم اقوى من اي وقت مضى، وان باريس تولي العالقات مع لبنان وعلى مختلف الصعد، أبرز 

اهتماماتها". واذ لفت الى انه ُوقعت اتفاقات جديدة، كذلك جرى الحديث عن اعادة اطالق اتفاقات سبق ان 
، قال لعل أهم ما مثل تجسيدًا فعليا للدعم الفرنسي 3ُوقعت، واستكمال االصالحات المطلوبة ضمن باريس 

الكبير للبنان والتزام باريس الوقوف خلف لبنان، هو ابداء الرئيس ساركوزي االستعداد لمد الجيش بكل ما 
يحتاجه من سالح وعتاد لتمكينه من أن يضطلع بمهماته الوطنية في حماية ارض لبنان وسيادته واستقالله 

وامن مواطنيه". 
وختم "لقد كانت الزيارة ناجحة جدا وممتازة على كل المستويات، وكان لبنان عبر وفده الوزاري برئاسة 

الحريري موضع حفاوة واهتمام استثنائيين".  
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نوه رئيس الهيئات االقتصادية وزير الدولة عدنان القصار بنتائج رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى 
فرنسا، وقال "شكلت نقلة نوعية كبيرة في العالقات اللبنانية الفرنسية"، في حين رأى رئيس جمعية تجار مار 

 الياس عدنان فاكهاني ان نتائجها ستظهر تباعا على المسارين السياسي واالقتصادي في لبنان.
فقد اعتبر وزير الدولة عدنان القصار ان زيارة الرئيس سعد الحريري والوفد الوزاري المرافق الى فرنسا 

شكلت نقلة نوعية كبيرة في العالقات اللبنانية الفرنسية لجهة اعادة اطالق عجلة االتفاقات الموقعة، ووضع 
 اتفاقيات اخرى على سكة التعاون بين البلدين. 

وقال القصار في بيان أمس بعد عودته من باريس "بعدما كان في عداد الوفد الرسمي اللبناني، ان الوفد شعر 
من خالل جميع اللقاءات وال سيما مع رئيس الجمهورية نيكوال ساركوزي ورئيس الحكومة فرنسوا فيون ان 
الدعم الفرنسي للبنان هو اليوم اقوى من اي وقت مضى، وان باريس تولي العالقات مع لبنان على مختلف 

 الصعد طليعة اهتماماتها في المنطقة". 
أضاف "لقد جرى توقيع اتفاقيات جديدة، كما جرى الحديث حول اعادة اطالق اتفاقيات سبق ان تم توقيعها، 

 . ولعل أهم ما مثل تجسيدا فعليا للدعم الفرنسي 3وحول استكمال االصالحات المطلوبة في اطار باريس-
الكبير للبنان والتزام باريس الوقوف خلف لبنان هو ابداء الرئيس نيكوال ساركوزي االستعداد لمد الجيش 

اللبناني بكل ما يحتاج اليه من سالح وعتاد لتمكينه بأن يضطلع بمهامه الوطنية في حماية ارض لبنان 
 وسيادته واستقالله وامن مواطنيه". 

وختم القصار: " لقد كانت زيارة ناجحة جدا وممتازة على كل المستويات، وكان لبنان عبر وفده الوزاري 
 برئاسة الرئيس سعد الحريري موضع حفاوة واهتمام استثنائيين".

 فاكهاني
من جهته، اشاد فاكهاني بالجهود المبذولة من قبل الرئيس الحريري من خالل زيارته العربية والدولية من 

 أجل تحصين لبنان وإنعاش اقتصاده الوطني في أقرب وقت.
ورأى فاكهاني أن زيارة الرئيس الحريري لفرنسا ولقاءاته لكبار المسؤولين فيها وفي مقدمتهم الرئيس 

الفرنسي ساركوزي والتي أثمرت عن نجاح كبير لشخصية الرئيس الحريري ديناميكيًا ولتحركه الهادف الى 
بناء لبنان سياسيًا وماليًا واقتصاديًا، من خالل الحصول على وعود أكيدة تدعم لبنان عربيًا وأوروبيًا ودوليًا، 

 من دون شروط تباعًا، هذا مع األخذ في 3خصوصًا لجهة تقديم األموال المرصودة له خالل مؤتمر باريس
االعتبار ضرورة قيام اإلصالحات الضرورية سياسيًا وإداريًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإنمائيًا، بغية حماية لبنان 

مستقبًال من مخاطر وتحديات خارجية وال سيما ما يتعلق بالتهديدات اإلسرائيلية المتكررة للبنان حكومة 
وشعبًا ومؤسسات، بشكل عدائي سافر، خصوصًا من خالل توضيح الرئيس الحريري للمسؤولين الفرنسيين 

من أن إسرائيل ليست بحاجة لذرائع لالعتداء على لبنان وعدم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان 
 والمنطقة عمومًا.
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  القصار: زيارة باريس ناجحة جدًا

والوفد الوزاري المرافق الى فرنسا شكلت نقلة نوعية  اعتبر وزير الدولة عدنان القصار ان زيارة الرئيس سعد الحريري
 الفرنسية لجهة إعادة إطالق عجلة االتفاقات الموقعة، ووضع اتفاقيات اخرى على سكة كبيرة في العالقات اللبنانية ـ

  .التعاون بين البلدين
الرسمي اللبناني، ان الوفد شعر من خالل جميع  أضاف القصار بعد عودته من باريس، بعدما كان في عداد الوفد

نيكوال ساركوزي ورئيس الحكومة فرنسوا فيون ان الدعم الفرنسي للبنان هو  اللقاءات وال سيما مع رئيس الجمهورية
  .اهتماماتها في المنطقة مــن أي وقت مضى، وان باريس تولي العالقات مع لبنان على مختلف الصعد طليعة اليوم اقوى

حول إعادة إطالق اتفاقيات سبق ان تم توقيعها، وحول  أضاف: «لقد تم التوقيع اتفاقيات جديدة، كما جرى الحديث
 . ولعل أهم ما مثل تجسيدا فعليا للدعم الفرنسي الكبير للبنان والتزام3اطار باريس ـ استكمال االصالحات المطلوبة في

اللبناني بكل ما يحتاجه من سالح  باريس بالوقوف خلف لبنان هو إبداء الرئيس نيكوال ساركوزي االستعداد لمد الجيش
  .«أرض لبنان وسيادته واستقالله وامن مواطنيه وعتاد لتمكينه بأن يضطلع بمهامه الوطنية في حماية

ناجحة جدا وممتازة على كل المستويات، وكان لبنان عبر وفده الوزاري برئاسة  وختم القصار: «لقد كانت زيارة
  .«سعد الحريري موضع حفاوة واهتمام استثنائيين الرئيس

 
 

 



 

 

 


