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 آلمة السفيرة أنجلينا أيخهورست

في لبناناألوروبي  بعثة االتحاد ةرئيس  

) أيار9(بمناسبة يوم أوروبا   

2011 أيار 9االثنين   

 
 معالي الوزير علي الشامي، ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان،

 ميشال موسى ممثل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري،  سعادة النائب
 سعد الحريري، حكومة ال ميشال فرعون، ممثل رئيس الوزيرمعالي 

 نجيب ميقاتي،لخوري، ممثل رئيس الحكومة حضرة السيد جو عيسى ا
 ،  والسياسيةوالدينية عسكرية الالهيئاتالسفراء وممثلي  النواب والسعادة و الوزراءالمعاليأصحاب 

 وروبي، سفراء الدول األعضاء في االتحاد األأيها الزمالء األعزاء
 األصدقاء، أيها 

 

 . يشرفني ويسرني أن أرحب بكم في بيت أوروبا

 .في بناء أوروباُمحرز المجتمع الدولي بالتقدم الو في لبناننجتمع هذا المساء لالحتفال معكم أنتم أصدقاءنا 

لح وقيم يرمز يوم أوروبا لبداية جديدة ولطريقة حرة وناجحة لتعاون سلمي بين أمم سّيدة، على أساس مصا
 . مشترآة

السبع وتسعى حكومات الدول األعضاء . لقد آبرت عائلة البلدان األوروبية الديمقراطية حجمًا ونطاقًا
عة لمواآبة الطلبات المتغيرة لمواطنيها الخمسمئة مليون والطبيوالعشرين في االتحاد األوروبي اليوم 

 .المتغيرة للعالم المحيط بنا

لراهن تغييرات آبيرة تحدث في بعض البلدان أمًال جديدًا وفرصة لبناء مستقبل وتشهد المنطقة في الوقت ا
ونرحب بشجاعة جميع المواطنين الذين يسعون إلى تقرير مستقبلهم من خالل الوسائل السلمية . جديد

 . والديمقراطية

ا               االتحاد األوروبي كون  يأن  تطلب شعوب المنطقة وشعوب أوروبا       ا في جوارن ر هن  قوة، قوة من أجل الخي
از                  إلى طموحناتلقى  لقد  و. وما بعده  ًا مع إطالق جه ًا قوي ي دفع اد األوروب ة لالتح ة قوي  رسم سياسة خارجي

ي    ي ف ارجي األوروب ل الخ ة  1العم سنة الجاري ن ال اني م انون الث شؤون   .  آ ا لل ة العلي ن الممثل ه م وبتوجي
ي      تيحة آاثرين آشتون، ي   ألمنية السيد الخارجية والسياسة ا   ي    جهاز العمل الخارجي األوروب اد األوروب لالتح

 .التحدث بصوت واحد على الساحة الدولية

وما يجمعنا به هي القيم والمصالح والمتوسط الذي هو مساحة  مهم جدًا بالنسبة إلى أوروباإن لبنان جار 
أآثر فأآثر مع لبنان وسوف نستمر في دعم ونتمنى ترسيخ شراآتنا . مشترآة للثقافات والحوار والتبادالت

 . الجهود اآليلة إلى تلبية تطلعات مواطنيه بصورة أفضل
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ذي             امي في الوقت ال سلمت مه ة          دخلت لقد ت ة دقيق ة انتقالي د بمرحل ه البل ا   .  في ى أن أرى   وأن ريب  القفي    أتمن
ل  شكيل العاج ة ت دة حكوم ر  جدي ة الكبي اذ اإلصالحات الوطني ى إنف ادرة عل ون ق ع تك ضمن لجمي ي ست ة الت

ولهذه الغاية، يبقى الحوار    . المواطنين اللبنانيين األمن والديمقراطية والعدالة والتقدم االقتصادي واالجتماعي       
 . الوسيلة األفضل لتجاوز الصعوبات الحالية

 نذلي م الحار حفاوتكم واستقبالكمي النهاية، أوّد أن أتوجه بالشكر إليكم جميعًا على حضورآم وعلى ف
 .ةعاطفة صادقتكن لي آل عائلة آبيرة في  وأنا اليوم أشعر بأنني أعيش .لبنانتسلمي مهامي في 

 ! واالتحاد األوروبيلبنانلنشرب معًا نخب 

 !عاش االتحاد األوروبي! لبنانعاش 

 


