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نة بعثة االتحاد األوروبي في لبناكلمة رئيس  
  السفيرة أنجلينا أيخهورست

2013  أيار9 –يوم أوروبا   
 

  المطابقة عند اإللقاء
 
  

 فخامة رئيس الجمھورية العماد ميشال سليمان ودولة رئيس مجلس ًالسعادة النائب ميشال موسى، ممث
 ب ميقاتي،ف األعمال نجييصردولة رئيس حكومة تو بري النواب نبيه

  معالي الوزراء،
  سعادة النواب،
  ،السياسية والسلطات األمنية والدينيةلي الشخصيات حضرة ممث

 ، والزمالء، الصديقات واألصدقاء والزميالت السفراءةأصحاب السعاد
  
  

 .ةرز ھنا في الي ليوم أوروبا الثالثة والستينالحتفال بالذكرىمشاركتكم في اعلى أشكركم 
 

أوروبا منظمة بناء ً، قدم وزير الخارجية الفرنسي في حينه روبرت شومان اقتراحا قضى ب1950 أيار 9في 
   .وبيةر األوالبلدان سلمية بين لمحافظة على عالقاتل

  
  . اليوم االتحاد األوروبيباتما الذي قام عليه  ألساسا" إعالن شومان"قتراح المعروف بـشكل ھذا االو

 
 األلماني شاعر ال1785كتب القصيدة في عام . شيد الفرح لبيتھوفنن وعة إلى مقطمنذ لحظاتلقد استمعنا 

  ... أشقاء وشقيقاتللبشر ك تهتعبير عن رؤيللفريدريش شيلر 
  

 ،ةالعالميالموسيقى غة لذا النشيد من دون الكلمات، أي بويعبر ھ. ً، تم اعتماده نشيدا ألوروبا1972ومنذ عام 
  .  والتضامنل األوروبية للحرية والسالم المثعن
  

وھناك . ً كرواتيا قريبا إلى االتحاد األوروبيموسوف تنض.  دولة عضو معاھدة لشبونة27ت ع، وقاآلنحتى 
 وھذه البلدان ھي ،تلبية جميع الشروط ما إن تتمثمانية بلدان أخرى سائرة على طريق العضوية الكاملة 
 وأيسلندا وكوسوفو ومونتينغرو وصربيا قة السابألبانيا والبوسنة والھرسك وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية

  . ركياوت
  

ًل االتحاد األوروبي اليوم كيانا متناميا يضم أكثر من ّويمث في ة يم لغة رس23 مليون نسمة يستخدمون 500ً
وأول جھة ًزا رًجاريا باً في العالم وشريكا تدصاكما أننا نشكل أكبر اقت.  لغة230يتكلمون أكثر من حين 
  .  التنموية واإلنسانيةاتلمساعد لمانحة
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الدول و. ل أكبر مساھم في عمليات حفظ السالم وإرسائهكويزداد دورنا أھمية في األمن العالمي، ونش
من % 30من  األعضاء في االتحاد األوروبي من المساھمين األساسيين في اليونيفيل، إذ تشكل قواتھا أكثر

أطلقنا أول  وقد. وعسكرية ذاتية لالتحاد األوروبي مدنية ية عمل28 اآلن تولينا حتى قدو.  اليونيفيلوحدات
 لمنع عمليات القرصنة على ساحل جمھورية NAVFOR Atlanta وكانت 2008مھمة بحرية لنا في عام 

  . الصومال
 

  حضرة السيدات والسادة،
  

ار ي ق سالم ف دادنا ال د أرسى أج ت  ةلق اعان صراعاتًقرون ن الحروب وال راح.  م ان اقت شاء وك ومان بإن  ش
ر  د من الحروب عب ر لعدم جع"المجموعة األوروبية للفحم والصلب للحؤول دون المزي را غي ً الحرب أم

ًوارد فحسب، بل أيضا مستحيال   ".  من الناحية الماديةً
  

ام الماضي،  الوفي شھر كانون األول من الع ي جن اد األوروب سالمزةائ االتح ل لل ة ف.  نوب ة األوروبي المقارب
وحدة خالله من أوجدنا  قدًا، وري سًاسالح الحوار ونحن نختار".  االنقسام من خالل الحواريتخط"لى  عتقوم

  . عبر التركيز على ما يوحدنا وليس على ما يقسمنا  سابقينٍبين أعداء ًوسالما ومصالحة
  

 إليھا الكثير من بي تلك القوة السياسية التي يصبو لكي يصبح االتحاد األورو علينا بذل المزيدل ما زابالطبع
أن من التحاد األوروبي  اِّكناناللتين تمقوة السرعة و الّإن. بنانالمواطنين في أوروبا والعالم وكذلك في ل

اق ف اتالتوصل إلىإيجابية إليجاد حل دائم للصراع العربي اإلسرائيلي وإنھاء الحرب في سوريا و ةيكون قو
، يكمنان في قدرتنا على الخروج برؤية  الشاملر الدماخالية من أسلحة ھذه المنطقةجعل مع إيران و

  . على عاتق دولنا األعضاءًأيضا  وخطوات مشتركة ويقعان
  
ا يعطي ّإن ي دحاشراكة االت م ة األوروب ي أھمي اد األوروب ه االتح ل في د شريك يتمث وفي كل بل ستوى  ھ  م

اون  اھم والتع وح والتف ائالطم اعي النھ ين ي والجم ي وب اد األوروب ة االتح زمالبعث ن ال دول ء م فارات ال س
  . ً رجال18 نساء و6: ًعتمداً سفيرا م24ًبا يروق 23نا يدفي لبنان، لوھنا . األعضاء

  
ي زمالئي من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على ّي أن أحد، أوهھذ التاسع من أيار الجميلة سيةأموفي 

ا وجل أمنل الحاسم عمي والالتفكير اإليجاب ة ل أوروب ساھمة في تلبي شتركة للم ى وضع أھداف م ان، وعل بن
ضاّأحي.  وتذليل المصاعب على الجميع واألمنررا والمحافظة على االستق،االحتياجات الضاغطة ىً يھم أي  عل

الواقع   وعلى عدم،نتائج أفضل ومرونة أكبرلتحقيق  إلمكانات واصالبحث الدائم عن المزيد من الفر القبول ب
رًشيئا  وھذا ھو لبنان" ّإن والتفكير وفق المبدأ القائل كما ھو ن يتغي هل ى االستمرار" في فاع عن د في ال، وعل

  .  المساواةعممييز ودَمنا المشتركة ومكافحة اإلفالت من العقاب وإدانة التيق
  
سنةلو ذه ال زمالء ھ ا بعض ال وف يغادرن ظ، س صوردوأو. سوء الح كر ب دانمرك  أن أش فراء ال ة خاصة س

  . امنھمضوألمانيا وھولندا وبولندا على صداقتھم وت
  
ان يدل: ى أصدقائنا اللبنانيين أقولوإل ي في لبن اد األوروب دول األعضاء في االتح  التواجد الكبير لسفارات ال

 يةأھمعلى  ً معا يدلكما أن نجاح عملنا. ية األوروبسبة إلى البلدانأھمية بلدكم على المستوى الثنائي بالنعلى 
م يوم لم أشعر فيه بقوةرمأنه لم يويمكنني أن أؤكد لكم . ًعا األوروبي مجتمتحاد لاللبنان   الروابط التي تجمعك

نكم أوروبا، كل ب ى م هرطعل ي و.  الخاصةيقت ميمكنن د لك ضا  أن أؤك ا أنًأي ي وأن دينا  زمالئ سه ورشعالل  نف
ه القيم ب شتركة، ألن ا األ جيحدوناوالمصالح الم لًميع سه  م سھا في نف ة نف ة والوالرغب تضامن السالم والحري
  . مستدامال
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اه  ا نتمن ذا م شعبھ ع شعوب المنط ل ان ولجمي ن العنف ة، قلبن اني م ت تع ا زال ت وم ي عان ك الت يما تل الس
  .  بلدان أخرىفي للجوء ًباا طلنھاوطأ وتلك التي خرجت منوالظلم، 

  
  واألصدقاء األعزاء، ْالصديقات

 
ة وجعل  الم ممارسة سياسة إيجابي ادة الع ع ق لقد طلب رئيس المجلس األوروبي ھيرمان فان رومبي من جمي

  . ةية السياسيوسعادة الشعوب ورفاھھا األول
  
ْانطالقا من األمل الذي نختبره بأنف   . لآلخرينهنمنح المزيد منفسنا، ً
  

  . عاشت أوروبا وعاش لبنان! ًوھذا أيضا نشيد الفرح
  
 

 

 


