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 رئيس الجمهورية العماد ميشال عونفخامة كلمة 

 في مستهل المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده

 الجمهورية اليونانيةمع رئيس 

Prokopios PAVLOPOULOS 

 2019/  4/  11في  –بعبدا الجمهوري قصر ال

---- 

 فخامة الرئيس،

السيدة و  لبنانتقومون بها الى ى تالرسمية ال ةزيار ال مستهلفي ، انه من دواعي سروري ان استقبلكم اليوم
، التي تربط بلديناالتاريخية مع عالقات الصداقة  كانت المحادثات التي اجريناها، في منتهى االنسجاموقد  عقيلتكم.

ث، توطدت العالقات بين يوفي التاريخ الحد. "منذ اطلق االغريق على البحر المتوسط تسمية "البحيرة الفينيقية
 استقرار جالية يونانية ناشطة في لبنان، وجالية لبنانية فاعلة في اليونان. مع ماضيين منذ مطلع القرن الالبلد

التي تحملها العالقات المتعددة اإلمكانات  لعرضمناسبة الروابط دافعا جعل من لقائنا هذه ت لشك  لقد و 
بين لبنان واليونان وقبرص، والذي ستستضيفه  لقاء القمة الثالثيالى بترحيب لع ونحن نتط  . ن بلديناالثنائية بي

الثالثي طد مع اللقاء الوزاري تو  وهو تعاون  .العاصمة القبرصية نيقوسيا، لتوطيد مختلف اوجه التعاون المشترك
، ، ما يشك ل جسر تواصل دائميواكبه ممثلون عن القطاع الخاص في الدول الثالثالذي تستضيفه بيروت، و 

 نا الخبرات في مجال قوانين البحار والتجارة البحرية والمياه االقليمية.اذا ما تشاركخصوصا 

المنطقة االقتصادية باستخراج النفط والغاز ضمن لبنان حق  اكدت لفخامة الرئيس على ، شأن مرتبطوفي 
. وشددت على رفض االنضمام الى اي منتدى او آلية تعاون تشارك فيها اسرائيل، ال سيما منتدى غاز الخالصة 

 شرق المتوسط.  

ضمن مشاركتها ، و "مؤتمر "سيدر حضورهاوشكرت للرئيس الصديق، وقوف بالده الدائم الى جانب لبنان، و 
ن البحري لقو ات   ن في المحافل االقليمية والدولية.وكررت له دعم لبنان لليونا. "اليونيفيل"المكو 
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على المبادرة التي اطلقتها من على منبر االمم المتحدة بانشاء  فرصة اللقاء ألطلع فخامته واغتنمت  
 ها، تحقيقلفي لبنان، طالبا دعم بالده " اكاديمية االنسان للتالقي والحوار"

السوريين الشائك، فأطلعت فخامة الرئيس على استعرضنا ملف النازحين ، التطورات اإلقليميةوعلى صعيد 
التي تضاف الى ملف و ، الف نازح على أراضيه 800مليون و لها لبنان نتيجة وجود اكثر مناألعباء التي يتحم  

تقوم على العمل السريع القفال هذا الملف بتسهيل  مسؤولية مشتركة االمر الذي يستلزم .اللجوء الفلسطيني المزمن
  .  منعا المكانية تدفقهم الى اوروبا عبر بواباتها المتوسطيةمناطق اآلمنة في سوريا، عودتهم الى ال

بالده الثابت بشأن القدس، وموقفها بشأن الجوالن السوري على موقف  فخامة الرئيسشكرت كذلك، فقد 
بسيادة اسرائيل على قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف  أن   الذي يبقى ارضا محتلة. وشددت على

وميثاق االمم  مرتكزات الشرعية الدوليةاعترافه بالقدس عاصمة السرائيل، نقض فاضح لو ، مرتفعات الجوالن
، ال سيما في مزارع شبعا التي تمتلك أراٍض قضمتها إسرائيليهد د أيضًا سيادة الدولة اللبنانية  . وهو امرالمتحدة

  بلدة الغجر.وتالل كفرشوبا والقسم الشمالي من 

 فخامة الرئيس،

فاخر تي تالدكم بال . إن  ليونانفي لبنان، البلد الصديق للكم السيدة االولى والوفد المرافق أجدد ترحيبي بكم و  
، تضحيات جساما نتيجة اآلالم التي عرفتها ، مثل لبنان،بذلت ،فينيقيمن اصل هم الكبار  ابأن  عددا من فالسفته

 .لوطننا وشعبنا قربىخير في بذلك اليوم  يه. و تمس كا بالحياة الحر ةاكثر منها  توخرج

 وشكرا لكم .

 
 


