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  اللبنانية يعلن إقامة عالقات –البيان املشترك الصادر عن القمة السورية 
   دبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين 

  14/8/2008دمشق، 
  

  
 :التايل صدر يف ختام مباحثات الرئيسين بشار األسد وميشال سليمان البيان املشترك

السيد الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية  ين وتلبية لدعوةيف إطار تعزيز العالقات األخوية بين البلدين الشقيق
ميشال سليمان رئيس اجلمهورية اللبنانية بزيارة سورية على رأس وفد  العربية السورية قام فخامة الرئيس العماد

  ./14/8/2008/و /13/رسمي يومي
 خمتلف اجملاالت وأكدا حرصهما الشقيقين يف أجرى اجلانبان مباحثات تناولت العالقات الثنائية بين البلدين

  .البلدين والشعبين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح
والسيما بعد اتفاق الدوحة الذي وضع لبنان على طريق  نوه اجلانبان بالتطورات االيجابية على الساحة اللبنانية

مية دعم اتفاق الدوحة بما يف ذلك واستقراره، ويف هذا الصدد أكد اجلانبان أه الوفاق الوطني بما يحفظ أمنه
دوره كرئيس للدولة  الوطني اللبناين الذي سيستأنف برئاسة رئيس اجلمهورية اللبنانية وذلك تأكيداً على احلوار

  .ورمز لوحدة الوطن
 لبنانية تقوم على االحترام املتبادل لسيادة/على ترسيخ عالقات سورية أكد اجلانبان من جديد التزامهما بالعمل

التي تلبي آمال  واحملافظة على العالقات األخوية املميزة بين البلدين الشقيقين عبر الوسائل.. منهما واستقالل كل
 .بينهما وتعمق أواصر التعاون والتنسيق.. وتطلعات الشعبين الشقيقين

 ..يلي وسعياً لتحقيق هذا الهدف اتفق الرئيسان السوري واللبناين على ما
اخلاص الذي  اإلعالنملا جاء يف  دبلوماسية بين البلدين الشقيقين على مستوى السفراء وفقاًإقامة عالقات /1 

 .الغرض لهذا/13/8/2008/صدر بدمشق بتاريخ
وفق آلية وسلم أولويات يتفق  السورية/استئناف أعمال اللجنة املشتركة لتحديد وترسيم احلدود اللبنانية/2

والتقنية  اإلدارية اإلجراءاتاتخاذ  إىلقبلهما على أن يصار  غاية املرجوة منوبما يخدم ال.. عليهما بين اجلانبين
 .بذلك الالزمة للمباشرة

اخملالفة للقانون من خالل السلطات  العمل املشترك من أجل ضبط احلدود ومكافحة التهريب وكافة األعمال/3 
ع آليات ارتباط واتصال سريعة ودقيقة لهذا جانبي احلدود ووض على اإلجراءاتاملعنية لدى البلدين وذلك بتنسيق 

 .املتابعة اليومية الغرض تتوىل عملية
 إىلمن الطرفين واعتماد اآلليات الكفيلة بالوصول  تفعيل وتكثيف أعمال اللجنة املشتركة املتعلقة باملفقودين/4 

 يف ذلك اطالع اجلهات املعنية بشكل وثيق على جمريات التقدم احملرز يف هذا نتائج نهائية بالسرعة املمكنة بما
 .اجملال

قناعات مشتركة بما ينسجم مع  مراجعة االتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين بصورة موضوعية ووفق/5 
الالزمة  اإلجراءات العمل على اتخاذ/6. ملصلحة الشعبين التطورات احلاصلة يف العالقات بين البلدين ويستجيب

وتأمين مقومات التكامل االقتصادي وإقامة سوق اقتصادية مشتركة توفر جماالً  بهدف تفعيل التبادل التجاري
األوضاع  إىلاجلانبان  وتطرق. على طريق تفعيل تنفيذ اتفاقية التيسير واألفراد واألموالللتبادل احلر للسلع  حيوياً

.. املشترك والسعي لتحقيق التضامن العربي الفعال التزامهما بالعمل العربي ببحث مستفيض حيث جددا اإلقليمية
سورية يف رئاسة القمة العربية، وأكدا أهمية التنسيق بين البلدين يف  خاصة يف ضوء الدور الذي تضطلع به

 إىلملنطقة تعود ا حالة عدم االستقرار يف أنانطالقاً من  اإلسرائيليالسياسية والسيما الصراع العربي  القضايا
اجلانبان على ضرورة حتقيق السالم العادل  ويف هذا الصدد شدد  .العربية لألراضي اإلسرائيلياستمرار االحتالل 

الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السالم العربية بما يضمن  والشامل يف املنطقة وفقاً لقرارات الشرعية
الدولة  وعة بما يف ذلك التأكيد على حق العودة ورفض التوطين وإقامةالفلسطيني حلقوقه املشر استعادة الشعب

                                                 
  المصدر: http://www.albaath.news.sy/user/?id=371&a=33984 
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السوري احملتل حتى خط الرابع من  التام من اجلوالن إسرائيلالفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس وانسحاب 
كد ، حيث أاإلقليميةالفاضح لسيادة لبنان وسالمته  يف انتهاكها إسرائيلووضع حد الستمرار  1967حزيران 

مزارع شبعا اللبنانية وتالل كفر شوبا واجلزء الشمايل من الغجر، كما  من إسرائيلاجلانبان ضرورة انسحاب 
  .املتحدة ذات الصلة األمم تقضي قرارات

لوحدة العراق أرضاَ ً وشعباً وتأييدهما للعملية السياسية  وحول الوضع يف العراق الشقيق أكد اجلانبان دعمهما
لقرارات  منه وفقاً  األجنبيةخروج القوات  إىلمشاركة كافة مكونات الشعب العراقي ويؤدي  يضمن القائمة فيه بما
 .اجلامعة العربية

بينهما وتبادل الزيارات حيث وجه فخامة الرئيس  أعرب اجلانبان عن حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور
الذي وعد بتلبيتها وسيتم االتفاق على موعد الزيارة  الرئيس بشار األسد ميشال سليمان دعوة لزيارة لبنان للسيد

  .املناسبة بالطرق
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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