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 يوم أوروبا
 2016أيار  9

 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن
 

بيوم شومان أو يوم أهًال وسهًال بكم جميعًا أنتم الذين لبيتم دعوتنا إلحياء التاسع من أيار المعروفة أيضًا 
   ل فريق بعثة االتحاد األوروبي.أوروبا، مع ك

ممثل دولة الرئيس نبيه بري سعادة النائب ياسين جابر، وممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء أوّد أن أرحب أوًال ب
س شبطيني، وممثلة معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سعادة السفيرة يتمام سالم معالي الوزيرة أل

هذا منية الحاضرين معنا الجيش والقوى األو خرين للحكومة ومجلس النواب ميرا فيوليدس، وجميع الممثلين اآل
  . المساء

عامًا وأوّد أن أشكركم على التعاون الطويل والودي  40يستضيف لبنان بعثة االتحاد األوروبي منذ حوالي 
  الذي بنيناه خالل هذه األعوام األربعين. 

رسق سكما أعرب عن امتناني للدكتور طارق متري على السماح لنا باالحتفال بيوم أوروبا هنا في متحف 
  الذي يذكرنا ببيوت بيروت الجميلة الكثيرة.   المتميز

ن، ومن أرحب بصورة خاصة بجميع ممثلي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الثماني وعشريأوّد أن و 
  . هذا المساءجميع السفراء الحاضرين معنا هنا ن في لبنان، وبدولة لديها ممثلون معتمدو  25بينها 

مرة األولى التي تتاح لي فيها الفرصة للترحيب بكم كرئيسة لبعثة االتحاد األوروبي في أنا سعيدة ألنها ال
على األقل هذا ما أشعر به  –لبنان. فخالل األشهر الثمانية الماضية، أعتقد بأنني التقيت بآالف األشخاص 
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بالنسبة إلّي أيضًا وقد رحب كل منكم بي وجعلني أشعر وكأنني في بيتي. لذلك فإّن حدث هذا المساء هو  –
  مناسبة ألشكر الكثير من األصدقاء الجدد والطيبين على جعل حياتي هنا في لبنان تجربة إيجابية. 

  

  حضرة السيدات والسادة،

دول أعضاء عملية التكامل األوروبي  6عندما أطلقت أول  1950أيار  9نحتفل بيوم أوروبا إحياء لذكرى 
  مع إعالن شومان.  

ن، احتفلنا بالكثير من النجاحات أولها السالم. ويبدو أنه من الصعب أن نصّدق اليوم أنه قبل ومنذ ذلك الحي
خ. واليوم ال يستطيع أحد أن ، شهدت أوروبا أكبر حرب مدمرة في التاري1950أيار  9وقت قصير من 

  وقوع نزاع مسلح بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.  يتصور

  اليوم:  فاالتحاد األوروبي هو

o  مشروع التكامل اإلقليمي األنجح في العالم 

o  أغنى قارة في العالم تنعم بالحرية أكثر من أي مكان آخر 

o ة بلدان العالم، ومن يبأهم شريك تجاري وشريك استثمار ومقدم للمساعدات اإلنسانية والتنموية لغال
  بينها لبنان

بالتحديات بالنسبة إلى أوروبا. ويكفي أن تشاهدوا  غير أن هذا ال يعني بأن العام الماضي لم يكن مليئاً 
ضي لهجمات إرهابية تعرضت أوروبا في العام الماؤوا الصحف ليتبين لكم هذا األمر. فقد التلفزيون أو تقر 
  و االقتصادي المستوى الذي نبتغيه.أزمة الالجئين، ولم يبلغ النم مروعة، وأربكتها

ًا كما نتمنى، سواء إذا نظرنا شرقًا أو إلى المتوسط. فنحن نكون في حال أن جوار أوروبا ليس مستقر كما 
أفضل عندما يكون جيراننا كذلك. وقد كان للبنان مكانة خاصة في تفكير األوروبيين كهمزة وصل بين الشرق 

  للتنوع الثقافي والديني باالزدهار. والغرب وحيث يسمح 

وقت األزمة هذا. كما يهمنا استقرار لبنان وأمنه، ونرى لبنان في  –خصوصًا لبنان  –نريد مساعدة جيراننا 
في خط الدفاع األول في محاربة اإلرهاب، ونرى فيه بلدًا كان كريمًا جدًا في استضافة هذا العدد الكبير من 

هناك بلد يكافح كما أوروبا للمحافظة على االستقرار والنمو االقتصادي. لذلك أيضًا . ولكنه الالجئين السوريين
  ننجزها معًا. يمكننا أن الكثير من األمور 
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وهذا ما دفع االتحاد األوروبي خالل األعوام األربعة الماضية إلى زيادة مساعداته االقتصادية للبنان أربع 
  وحدها، نتوقع أن تكون األرقام أعلى بعشر مرات عما تكون عليه عادة.  2016مرات. وفي سنة 

ة ال تكفي وحدها، وعلينا العمل بصورة أوثق لتعزيز عالقتنا في جميع غير أن المساعدات االقتصادي
  حوار سياسي أعمق، وتعاون تجاري أكبر، وعالقات بين فئات الشعب وتعاون ثقافي أقوى.   –المجاالت 

أوروبا نقطة انصهار ثقافي. وهذا واضح من البيت الجميل فهو ك في هذا المجال،ليقدمه لبنان الكثير  يمتلك
ي نحن في رحابه اليوم حيث تظهر هندسته والفن الذي يحتضنه ما يمكن أن يحدثه التقاء الشرق والغرب الذ

نماذج عن الثقافة بعض المن أشياء جيدة. وقد أردنا أن نجعل من هذا الغنى الثقافي أمرًا متبادًال بعرض 
  األوروبية هنا هذا المساء. 

لديني واإلنساني المتنوع ألوروبا، نقّدر عاليًا القيم العالمية لحقوق وفي حين نستمد الوحي من التراث الثقافي وا
التي  –جوهر السالم والوحدة واالزدهار  – القيمهي هذه و اإلنسان، والديمقراطية، والمساواة وحكم القانون. 

  مع جيراننا في هذه المنطقة، وخصوصًا مع لبنان.  نتمنى أن نتشاطرها

  

  اء، الصديقات واألصدقاء األعز 

من الدمار إلى االزدهار، ومن العداء إلى الصداقة، ومن االنقسام إلى  –لقد اجتازت أوروبا طريقًا طويلة 
  الوحدة. وهذا ما نحتاجه ونتشوق إليه في هذه المنطقة الحبيبة أيضًا. 

عوام الستة "متحدون في التنوع" هو شعار االتحاد األوروبي. لكن ما حاول االتحاد األوروبي بناءه خالل األ
الوقت  نأمل فيلكن نتعلم منكم في هذا المجال، مئات السنين. ويمكننا أن ستين الماضية اختبره لبنان لالو 

  أن يعود البعض من تجربتنا بالفائدة على لبنان أيضًا.  نفسه في

 عشتم وعاش لبنان وعاش االتحاد األوروبي! 


