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 كلمة السفيرة أنجلينا أيخهورست
 رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

أيار) 9بمناسبة يوم أوروبا (  
 

2012أيار  9األربعاء   
 

 
 

ودولة رئيس مجلس نبيه بري ودولة رئيس المجلس النيابي ميشال سليمان فخامة رئيس الجمهورية أشكر 

ميشال موسى في هذه األمسية التي نحيي فيها يوم النائب بسعادة  على تمثيلهمنجيب ميقاتي الوزراء 

 أوروبا. 

 

أعضاء ل األعضاء في االتحاد األوروبي والدوسفراء سفيرات والسيدات والسادة النواب والوزراء و

المؤسسات السياسية والعسكرية والدينية وزميالتي وزمالئي في بعثة االتحاد  السلك الدبلوماسي وممثلو

ي نل في مجال التعاون بين االتحاد األوروبي ولبنان وأصدقاؤنا من المجتمع المداألوروبي وكل من يعم

للمرة الثانية في بيت أوروبا وأشكركم لحضوركم لالحتفال بيوم  جميعاً  وأصحاب المبادرات، أرحب بكم

 أوروبا معنا. 

 

قالية جديدة دقيقة، وقد في مرحلة انت ي تسلمت مهامي في الوقت الذي دخلت فيه البالدلكم إن قلتقبل عام، 

اآليلة صالحات الوطنية ذ اإلتنفيم التزاماتها الدولية وااحترأعربت عن أملي في تشكيل حكومة قادرة على 

 بصورة أفضل.  المواطنينإلى تلبية تطلعات 

 

  كم من المراحل تم اجتيازها خالل عام من الزمن!و
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في  األحداثعلى  يتركز فيها االهتمامصعبة لة في مرح وأمنهه في المحافظة على استقرارنجح لبنان 

ز تعاونها يتعز الحكومة واختارت ،السلطات العليا التزامات لبنان الدولية قد احترمتو. األقربجواركم 

 في إطار السياسة األوروبية للجوار الجديدة وخطة عمل جديدة.مع االتحاد األوروبي 

 

 حضرة السيدات والسادة،

 

إنجازاتنا. خالل هذا العام، عملت بعثة االتحاد األوروبي بالتعاون مع كل الدول  م بعضكدعوني أشارك

استقاللية القضاء ة لدعم اإلصالح السياسي ومع المؤسسات الوطنياألعضاء في االتحاد األوروبي 

 والرقابة البرلمانية واإلصالح االنتخابي وإصالح قطاع األمن وإصالح السجون واإلصالح اإلداري. 

 
الشباب لنساء والتمكين لحماية وضمان المزيد من الملنا أيضاً بطريقة أكثر تنظيماً مع المجتمع المدني لوع

 والالجئين، في كل منطقة من مناطق لبنان.  والعمالة المهاجرة

 

بلدية لمساعدتها في وضع  200واصلنا دعمنا للقطاع الخاص والزراعة. وعملنا مع أكثر من كما 

 لتنمية المحلية وتحسين توفير الخدمات العامة. استراتيجياتها ل

 

وثيقة ، حاولنا بناء شراكات ةعلى اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعي ناعملوباإلضافة إلى 

إلى التصفيات النهائية  الوطني لكرة القدم المنتخبفهللنا مع جميع اللبنانيين حين تأهل مع األشخاص، أكثر 

 . ونأمل في أن تساهم الترتيبات الجديدة لتأشيرات بلدان شنغن التي سُتطلق غداً 2014 لمونديال البرازيل

 التنقل. حركة أيار في تسهيل 10 في

 

 شعبمعكم، مع جميع شركائنا، مع فيها االتحاد األوروبي  لتزمالتي ي المجاالتوال يمكنني تعداد جميع 

ننا نحرص على دائماً، وإيجيب  –آمل  –ن أبوابنا مفتوحة دائما وهاتفنا وكل ما يسعني قوله هو إلبنان. 
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وسائل  اإللكتروني والفايسبوك وتويتر وجميعكم جميعاً بواسطة البريد اإللكتروني وموقعنا التواصل مع

 . كلها البالد أنحاءالشخصية في واالتصاالت  لعالقةعبر ا ، وإنما خصوصاً اإلعالم االجتماعي

 

التحوالت في أوروبا والعالم العربي. ففي بالتحديات والفرص الناشئة عن  ةمليئ سنة 2011كانت 

ان عنيفة، وواجه السياسيون في بعض األحيكانت ومتعددة  وجوه لمطالبات المواطنين كانمنطقتينا 

ي دليالً ية، ما زال االتحاد األوروبرغم صعوباتنا المالية الحال. وضغوطاً كبيرة لدرجة منعتهم من العمل

 وبين صنع، اتبين االستقرار واإلصالحوالدمج بين االزدهار والعدالة االجتماعية،  حياً على إمكان

 . لة الديمقراطيةاعل والمساءالف القرار

 
 

 أصدقائي،صديقاتي و

 

ثقتنا في لبنان ديمقراطي ومنفتح ومتسامح وصانع للسالم.  مع لبنان االلتزام يظهروروبا، بالنسبة إلى أ

من يعيشون  توفير أفق حقيقي لجميع، ويتضمن دعوة إلى السياسيين لما يظهر ثقتنا في دوره اإلقليميك

 . ذاتها على هذه األرض

 

زمالئي في بعثة االتحاد األوروبي الذين جعلوا زميالتي وأوّد في النهاية توجيه الشكر الحار إلى جميع 

بنان ملموساً أكثر ومرئياً أكثر ومفيداً أكثر. كما أوجه بفضل عملهم وحسهم المهني ومثابرتهم تعاوننا مع ل

ن عملنا معهم زمالئي في سفارات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الذيزميالتي وأحر الشكر إلى 

ضفاء المزيد من الفاعلية على سياسة خارجية موحدة وإل رسائلنا السياسية أوضح لجعلبصورة وثيقة 

    أكثر.
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شكر أهلي وأهالي جميع األوروبيين الذين عرفوا قبل أكثر من ستين عاماً كيف يسكتون وأختم كلمتي ب

أحقادهم أو اختالفاتهم واضعين نصب أعينهم المصلحة العامة. لقد عرفوا كيف يبنون أوروبا حتى يتمكن 

  رهم على ذلك اليوم أيضاً. وأشك –أبناؤهم وبناتهم من العيش بسالم وفي ازدهار 

 

كانا من جيل "ما بين ووالدتي في السابعة عشرة. لدي في الثانية والعشرين كان وا ،1950عام في 

ثرت طفولتهما بذكريات الحرب العالمية األولى ثم باالحتالل والحقاً بالتحرير. كانا يتساءالن الحربين" وتأ

دون من مستقبلهما أن تكون أوروبا  لقد اختارا؟ هل هناك مزيد من الحروبعن ما سيكون عليه المستقبل. 

 وبأي وتيرة. ية تحقيق هذا األمرمعرفة كيف

 

 . في لبنان مستقر ومزدهرتتحقق أحالمهم  ذاته حتى ألبناء لبنان وبناته هذا األملتاح أتمنى أن يُ 

 

 أشكركم جميعاً على تلبية الدعوة. 

 

 عاش لبنان، عاش االتحاد األوروبي. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


