
1 
 

 
  بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست ةكلمة رئيس

 وروبا اليوم"ها أ"حول بعض التحديات التي تواجه حلقة السفراء اللبنانيين
بيروت  –المركز الرئيسي   

  2015حزيران  4
***************************** 

 للمطابقة عند اإللقاء

 أصحاب السعادة،

 صدقاء األعزاء، الصديقات واأل
 

 .إلى بعض األمورمعكم  طرقة هذه. ويسرني أن أتوقر حلقة السفراء اللبنانيين" الم"أشكركم على دعوتي إلى 

تبادرت إلى ذهني بعض العبارات الرئيسية عند إعداد كلمتي لليوم وهي الدبلوماسية والبروتوكول والمعاملة 
لشعبوية والتطرف وهي ابل التحدث عن التحديات العالمية ارات قبالمثل والحوار. وأريد أن أتّطرق إلى هذه العب

 العنيف وأزمة الالجئين. 

التحدث عن مقاربتهم أو عن التحديات التي تواجهها البلدان المعتمدين  دائماً كما تعرفون، يطلب إلى السفراء 
يقوله السفير اللبناني في قد الذي  فيها. فهذا خبزنا اليومي. وعليه انا أطرح على نفسي غالبًا السؤال التالي: ما

في العلن، أو ما الذي قد يقوله السفير بروكسل عن االتحاد األوروبي عندما يتوّجه إلى المسؤولين األوروبيين 
 اللبناني في برلين عن ألمانيا عندما يتوجه إلى جمهور من السفراء األلمان؟ 

بها زميلي في  حدثسها أو النية نفسها التي قد يتبرة نفأوّد أن أتطرق في لبنان إلى الموضوعات المهمة بالن
ر من يعرف ذلك، أي كيف يجب ي، وأنتم خبرأيي بروكسل. وهكذا تؤدي المعاملة بالمثل والبروتوكول دورهما

الشكليات الخالدة للثقافة الدبلوماسية الدولية. تضمن الشكليات احترام ممثلي على المحافظة في جميع األوقات 
أن  في سواسية ومن دون تحيز. والمعاملة بالمثل هو مبدأ معاملة اآلخرين بالطريقة التي ترغبكل بلد 

. وهذا األمر مهم ألننا لن ننجح أبدًا في بناء حضارة عالمية قاهيعاملك بها األخرون، وبذلك ترّد عينيًا ما تتل
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قل للترتيبات األكثر مالءمة لبلوغ لكننا نحتاج على األ –وربما ال نحتاج إلى ذلك  –مقبولة في كل العالم 
ام البروتوكول في جميع التوافق بين البشر في شأن كيفية التعامل مع بعضنا البعض. لذلك يجب احتر 

  األوقات.

يشّكل الحوار ، ، وأنا واحدة منهميي االتحاد األوروبيمن هنا آتي إلى أهمية الحوار. بالنسبة إلى دبلوماس
ئيس السابق للمجلس األوروبي هيرمان فان رومبوي إلى هذا األمر في محاضرته سالحنا الوحيد. وأشار الر 

آلية  بقوله: "السالح السري لالتحاد األوروبي هو 2012في عام نوبل  ةناسبة نيل االتحاد األوروبي جائز بم
ذهبية لجان المفاوضات الدائمة في شأن المزيد من الموضوعات بين المزيد من البلدان". ولفت إلى القاعدة ال

 تفاوضون ونعّقل ة". لذلك نحن نصغي ونتكلممونيه: "الخالف حول الطاولة أفضل منه في ساحة المعرك
بأنه على الدبلوماسيين المحافظة على إمكانية الحوار أشد اإليمان ونحاول اإلقناع بأساليب سلمية. لذلك أؤمن 

ائمًا للكالم لك، فإنه على الدبلوماسيين أن يسعوا دفي جميع األوقات. وفي حين أن السياسيين قد ال يختارون ذ
تصاالت والتواصل. ويجب أال نقفل أبوابًا ال يمكننا أن نفتحها من جديد في ما بعد. وهنا أشير إلى اال جراءوإ 

معناه "أعطوا اآلخرين إمكان العودة إليكم  Altijd de deur op een kiertje latenقول شهير بالهولندية 
 يجاد حل". وحاولوا إ

ال يعني أن الخيارات العسكرية غير مطروحة. وأنا شخصيًا كنت مع العمل العسكري في  "الحوار مبدأ"إن 
عندما تحتاج المسائل  ، السيماخط أحمرمحدد العديد من المناسبات، ليس كهدف أو كمبدأ، بل كأداة و 

ًا بعد العمل العسكري في المفاوضات أو ر في قواعد اللعبة، ولفعل إعادة توازن للمضي قدمغيّ مالمطروحة ل
ترسيخ المسار السياسي. لكن تخطيط العمل العسكري يجب أن يترافق أو أن يتبعه مسار سياسي ودبلوماسي. 
وليست هذه الحال دائمًا، وقد اختبرنا جميعنا في حياتنا الدبلوماسية التعقيد المتزايد للجوء إلى العمل العسكري 

  المطروحة حول هذا النوع من األعمال، على غرار األهداف والمتابعة. واألسئلة المتزايدة 

الدبلوماسية. (على فكرة، تعاملنا الكثير من البلدان كسفراء  فيدعوني أنظر إلى مكانة سفير االتحاد األوروبي 
في  أمادبلوماسية بحسب ترتيب األسبقية. على غرار أي سفير آخر يمثل دولة عضو، ونحن على القائمة ال

تغير هذا األمر يومًا ما، على األقل يالقائمة بعد الدول األعضاء مباشرة. وربما س ىنحن مدرجون علفلبنان، 
  .)ا ما آمل في أن يتحقق مع خلفي...هذ

تأدية دورنا القيادي في ل الذين تحتاجهم أمتنانساء الرجال و الإذا أخذت مثل الواليات المتحدة، السفراء هم "
  لدفاع عن مصالح الواليات المتحدة". شؤون العالم وا

في ثالثة  لكن ال بد أنكم تالحظون بأنه يختلفتعريف الواليات المتحدة ألعضاء سلكها الدبلوماسي، يعجبني 
أمور عن االتحاد األوروبي: فاالتحاد األوروبي ليس أمة؛ ونحن نشعر ونعرف أنه لدينا دور قيادي ولكننا ال 

ن إل غالبًا اقلقيمنا أيضًا. وي جن مصالح االتحاد األوروبي بل نرو ال ندافع فقط عنقول ذلك صراحة دائمًا؛ و 
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االتحاد األوروبي فاعل أجنبي معياري في مجال السياسة. وقد يرفض آخرون هذا القول على أساس إمكان 
أن االتحاد  لكن هذه إشكالية تعني ياسة الخارجية لالتحاد األوروبي."مدنية" للس وأوجود أبعاد "معيارية" 

مطالبة من هذا  تحديداألوروبي "قوة من أجل الخير" من دون تحديد معايير وٕاجراءات تقييم تجعل من الممكن 
  .. وسأترك هذا الموضوع لنقاش آخرالقبيل أو استبدالها أو رفضها

عضاء في بالتمثيل والتفاوض والتنسيق (مع الدول األ تختصفي الواقع، إن مهمة سفير االتحاد األوروبي 
االتحاد األوروبي)، مما يعني حماية مصالح االتحاد األوروبي (ومواطنيه ضمن الحدود التي تسمح بها 
معاهدات االتحاد األوروبي والقانون الدولي) ومن ثم بطبيعة الحال التأكيد (بجميع الوسائل القانونية) على 

عالقات الصداقة بين  تعزيزبصورة خاصة إلى الشروط والتطورات وٕاعداد التقارير في هذا الشأن. كما نشير 
  االتحاد األوروبي والدولة المتلقية وتطوير عالقاتنا االقتصادية والثقافية والعلمية. 

ال بد أنكم الحظتم بأنني غيرت عنوان  ة األوروبية لتحديات عالم اليوم.دعوني أتطرق قليًال إلى المقارب
التحاد األوروبي حصرًا. فأكثر ما يقلقنا لتي يواجهها اتحديات االعن الحديث  نافي إمكانيعد مداخلتي، إذ لم 

الشعبوية  رة خاصة تبقي قيادتنا منشغلة وهيعوامل أود ذكرها بصو  ةهي أيضَا تحديات عالمية. وهناك ثالث
مة وأمن األراضي والسكان الذين ليس أمامهم خيار سوى الهروب إلى أوروبا (لم أستخدم عمدًا كلالمتزايدة، 

  هجرة التي سآتي على ذكرها الحقًا). 

، وصف نفسها في منأى عن األزمات من حولها. وفي محاضرة نوبلمباركة و كان ُينظر إلى أوروبا كقارة 
مرًا ال يمكن تصوره". وكان ذلك في عام أي جعل "السالم بديهيًا" و"الحرب االتحاد األوروبي على أنه نجح ف

يدة في أعقاب أزمة اقتصادية أوروبا وقائع جد وتصارعاألمواج ترتفع، ف ،2015. أما اليوم في عام 2012
عالم ب محاطة أن أوروبا تلتها أزمة مالية واجتماعية متفاقمة وربما أزمة سياسية. ويضاف إلى كل ذلك حادة

  أكثر تعقيدًا. 

السياسية والحركات  ضمن األحزابو ، من اليمين واليسار أوًال، هناك ارتفاع كبير في الشعبوية في أوروبا
االجتماعية على السواء. وتتواطأ الشعبوية غالبًا مع مشاعر معادية لالتحاد األوروبي، وهنا يواجه ممثلو 

  االتحاد األوروبي ومؤسساته معركة كبيرة. 

وتتضمن الموضوعات المفضلة لألحزاب الشعبوية األوروبية اإلسالم واألجانب، سواء المهاجرين أو الالجئين 
طالبي اللجوء. ونحن ال نتعامى عن روحية العصر الشعبوية هذه في جميع أنحاء أوروبا وما زلنا نسعى  أو

على قدم المساواة. وترتكز  منافسين ال يتنافسونالقائمة اب السياسية إلى خطاب مضاد قوي. وتواجه األحز 
محددة في  –لحل مشكلة معينة سياسة األحزاب التقليدية في أوروبا على الفرضية القائلة إن أفضل فكرة 

ستطبق من خالل المؤسسات. واآلن ترتكز الشعبوية على  –النقاشات المطولة وٕانما المثمرة للمساحة العامة 
الفرضية التي تعتبر بأن أسهل فكرة ستكتسب قلوب الشعب. وتستفيد الشعبوية من واقع أن الشعب يشعر بأنه 
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ظمة السياسية واالقتصادية المترابطة إلى حد كبير. وتبين أن هذه ضائع ومغلوب على أمره في تعقيدات األن
 يتمثل آخربروز نجاح األحزاب والحركات الشعبوية. وثمة خطر كما أظهر الفرضية فيها شيء من الحقيقة، 

 تهار ايبدو أنه ما من حلول سريعة لخس أكثر شعبوية، بما أنه خطابألحزاب األوروبية القائمة إلى بانجراف ا
المستمرة لألصوات. وحذر رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر من هذا األمر في كانون األول 
الماضي بقوله إنه "في حال استمرت األحزاب القائمة في اتباع األحزاب الشعبوية، سوف تصبح البلدان 

  األوروبية غير قابلة للحكم". 

السياسي. إنها مسألة مرتبطة بالخطاب  اإلحباطهذا يجب أن تبقى أوروبا بكل الوسائل موحدة في وجه 
ن األمور على السياسي في العواصم األوروبية مع ميلها المؤسف إلى التصويب في اتجاه أوروبا عندما ال تكو 

كما أنها مسألة سياسات ملموسة. وٕانها لحقيقة مؤسفة أن يزداد اتساع نسب النجاحات المشتركة لها. ما يرام، و 
ومن هم ليسوا كذلك.  –يًا من هم "مربوطين" بعالمنا المعقد، سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وافتراضالهوة بين 

شرعيتها تقليديًا من شموليتها، ومن مشاركة جميع  استمدتر غير صحي للمجتمعات األوروبية التي إنه أم
  المواطنين في تطوير مناطقهم وقراهم ومدنهم. 

 تتجمع تيالحشود الشاهدتم  مألراضي وسالمتها. أنا متأكدة أنكأوروبا هو أمن ا التحدي الثاني بالنسبة إلى
ناع بأنهم يريدون أن يدنوا تقا. إنهم أشخاص أظهروا للعالم بحماس و 2014في الميدان في كييف في شباط 

ا نحن أكثر من مشاطرة أوروبا لقيمها وطموحاتها. ثم تدخل الروس وجرى ضم القرم بصورة غير مشروعة. وه
اليوم بعد خمسة عشر شهرًا وبعد بذل العديد من المحاوالت للتوصل إلى تسوية بين االتحاد األوروبي وروسيا. 
ويبدو أن الحل الدائم بعيد اليوم. فاتفاق مينسك الثاني أوقف المعركة الكبرى، لكنه لم يدعم تسوية سياسية 

  كان يمكن الوثوق بها تمامًا.

األعمال العدائية العسكرية التي تتضمن االنتهاكات المختلفة التفاق مينسك الثاني.  على ناقلقهنا ال يقتصر 
"ميثاق باريس ألوروبا أنه في فهناك قلق آخر هو األكبر ربما يتمثل في عودة التفكير في "أفالك النفوذ". غير 

دان األوروبية وروسيا على عينات القرن العشرين"، اتفقت البلجديدة" و"ميثاق إسطنبول لألمن األوروبي في تس
إعطاء اللعبة قواعد جديدة والعمل معًا في إطار مخطط أمن تعاوني. ورفضت هذه القواعد مفهوم "أفالك 

  النفوذ" وأقرت بحق جميع البلدان في األمن المتساوي واختيار أحالفه الخاصة. 

ا حيال أمنها وسالمة أراضيها. ، قد تقلق أوروب2015وقبل أعوام قليلة، ما كان أحد ليصدق أنه في عام 
استقرار أوكرانيا وغيرها من البلدان من جانب  زعزعةطلسي إلى الصورة من جديد. فويعود حلف شمال األ

  روسيا كان وال يزال مصدر قلق بالنسبة إلى جميع البلدان األوروبية، وليس فقط للجيران في الجوار الشرقي. 

يضًا، فهناك شكوك حيال حدود االتحاد ليس فقط من الخارج، بل وتطرح سالمة األراضي من منظار آخر أ
أسئلة في أماكن أخرى. ويجب اإلجابة عليها  طرححصل استفتاء في اسكوتلندا. وتمن الداخل أيضًا. لقد 
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كلها، وحمدًا هللا أنه لدينا األدوات القانونية لذلك. فاإلطار القانوني القوي الذي بني خالل كل تلك السنوات من 
  المفاوضات والمعاهدات أثبت أنه أداة مهمة لتوجيه التغيير بطريقة منظمة أكثر. 

عاد اإلرهاب لألسف ليسيطر على األجندات السياسية للعواصم األوروبية بعد هجمات باريس وتونس 
مواطن من االتحاد األوروبي للمقاتلين في هذا الجزء  4,000والرياض وبروكسل وكوبنهاغن. وانضم حوالي 

من العالم، ويريد البعض منهم متابعة المعركة بعد العودة إلى أوروبا. ويعني هذا قدرة تدميرية كبيرة داخل 
  وكذلك مجتمعاتنا. وتلعب الدعاية التعصبية لداعش على وتر خوف الشعب.  هّشةحدودنا. فبنيتنا 

لمكافحة التطرف  ةمشترك أجندة حولوبالنسبة إلى اإلرهاب، فإن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي موحدة 
العنيف داخل حدودنا وخارجها. كما سنتعاون أكثر وبصورة أفضل مع الشركاء الرئيسيين والجامعة العربية 
والدول العربية. ومع لبنان، أطلقنا حوارًا في شأن مكافحة اإلرهاب في شباط الماضي. ومع تونس، تقدمنا 

  ن التعاون في مسائل مكافحة اإلرهاب. أكرة في شن نوقع قريبًا مذأكثر ونأمل في ة أخطو 

ن نواجه مباشرة نحالتحدي الثالث يعرف غالبًا بالهجرة، لكنني أود التركيز على الالجئين بدًال من المهاجرين. ف
 اً ريا، بل إن للمسألة بعديقتصر الوقع على إيطاليا وأسبانيا وبلغا دفق كثيف وغير مسبوق لالجئين. والمسألة ت

عليه االتحاد األوروبي، أي قيمه ومدى التضامن  دخل في صلب ما قامالمسألة تقتضي ردًا أوروبيًا. و ي اً بيأورو 
  . بون من الحرب وكذلك في ما بينهاتجاه السكان الذين يهر دوله إظهاره  بغيالذي ت

أو الملموسة فيها.  تبقى أوروبا قارة عالية الجذب للسكان من جميع أنحاء العالم، رغم "نقاط العجز" الفعلية
التي تتحدى قيمنا  –لثقافية أكثر من أي نقاش في شأن النسبية ا –لذلك فإن المسألة مرتبطة تحديدًا "بالهجرة" 

  يارية، وتقيسها على أساس الواقع.ناتنا المعبياو 

عتبار الالجئين، مع األخذ في اال قبولة نظام كوتا على الدول األعضاء للقد اقترحت المفوضية األوروبي
 40االقتصادية وعدد السكان. وكان العرض األولي متواضعًا وهو  ةالبطالة والقو  –الخاصة لكل بلد  الوضعية

ألف الجئ. ولم تكن الدول األعضاء راضية على ذلك، وسوف تستمر بالتأكيد النقاشات في شأن الكوتا 
ا. وبقي الالجئون من سوريا اللجوء في أوروبحق ألف الجئ  185 منح، 2014لبعض الوقت. وفي عام 

ألف سوري  200في المئة. ويمكن أن تستقبل ألمانيا  37المستفيدين الرئيسيين منه إذ وصلت نسبتهم إلى 
  . 2014ألف الجئ في عام  74. واستقبلت السويد وفرنسا وٕايطاليا حوالي 2015بحلول نهاية سنة 

تحاد األوروبي شراكات تنقل مع المغرب وتونس وبهدف معالجة مسألة التنقل في هذه المنطقة، أوجد اال
واألردن. وتتمحور هذه الشراكات حول أربعة موضوعات ترتبط جميعها بالهجرة هي: الهجرة القانونية والتنقل 
(تسهيل منح التأشيرات)، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واللجوء والحماية الدولية، والهجرة والتطور. وبناء 

  اللبنانية، تم إطالق الحوار بين االتحاد األوروبي ولبنان في شان التنقل والهجرة واألمن. على طلب الحكومة 
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 .التنموي وتعزيز التعاون األمني ، شأنها بذلك شأن جهودنا لزيادة اإلنفاقإنها خطوات في االتجاه الصحيح
لو رغبنا في ذلك، طالما دعونا نكون صريحين: نحن نواجه مشكلة هيكلية هنا لن تتبخر في الجو، حتى لكن 

أن العراق وسوريا وليبيا تستمر في كونها مناطق حرب. وما من "جرعة سحرية" للمسائل البالغة التعقيد. كما 
  أنه ما من إجابة سهلة. وهنا نعود إلى األمر األول، أي تصاعد الشعبوية. 

  حضرة السيدات والسادة، 

عامًا من السالم واألمن في قارة متنامية  65حاد األوروبي. أنها نحتفل هذه السنة بالعيد الخامس والستين لالت
أكثر من أي وقت مضى. فأوروبا هي أكبر مشروع سالم حتى اليوم، وشعارنا هو "البقاء موحدين والبقاء على 

ية. تجنب التعامل مع خالفاتنا واختالفاتنا ألن هذه أساسفي رادة اإلالمسار والعمل الجدي". فاألمر ال يتعلق ب
  في الواقع، إن إدارة تنوعنا هي علة وجود االتحاد األوروبي. 

ليس لدينا إجابة واضحة على جميع األسئلة المطروحة. لكننا نعرف أمرًا واحدًا مؤكدًا وهو أننا سنمضي قدمًا، 
ر لالهتمام هو ربما بوتيرة أبطأ وٕانما بثبات. ليس لدينا أي خيار آخر، ال في أوروبا وال في لبنان. والجزء المثي

أن أوروبا تنفتح أكثر من قبل. ونحن موحدون حول مسائل الحقوق األساسية، والمجتمعات المنفتحة، وسياسة 
الطاقة الجديدة، والتغير المناخي. كما نبحث أكثر فأكثر عن المزيد من الشركاء للتطرق إلى الشعبوية، 

ت جديدة مع آسيا وأميركا الالتينية والشرق األوسط، والعنف الشديد، واألمن، ومساعدة الالجئين ونبني شراكا
مة السياسية كو نا الكامل لجيراننا في مسائل الحوكذلك مع إفريقيا والشرق األدنى. وسوف نستمر في دعم

بغض النظر عن االنتماء جميع الشعوب هنا وفي المنطقة، ول ،واالقتصادية، فضًال عن السياسة واالستقرار
  الطائفية.  السياسي أو الخلفية

 شكرًا. 


