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 السيدات والسادة 

من وجية يعالج التحديات  يوالذي المقاء الثالث لممنتدى حول العالقات االوروبية العربية رحب بكم في لبنان فأسمحوا لي أن أ
 ،نظر المجتمع المدني

المنبر المدني "بالتعاون مع بكشل سنوي عمى تنظيم ىذا المقاء المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية" شبكة "لقد دأبت 
لعالقات واالوضاع التي لمتداول في التحديات المشتركة التي تعتري ا "بنك واتشال"و "سوليدار"والشركاء في  "االورومتوسطي

وىو اليوم يركز بشكل أساسي عمى دور المجتمع المدني والبيئة الممكنة المتاحة أمامو  ،ثيرىا عمى حياتنا اليوميةنعيشيا وتأ
 .ةيفاعموبليعمل بحرية 

البيئة التشريعية مقيدة والتدابير ف ي يعاني منو.ذال نتيجة التضييق محدوداً فالفضاء المتاح أمام مشاركة المجتمع المدني بات 
 ضروربةتقميص المساعدات المالية اليتم و ، احة لعمموتتحد من الحريات الم االمنية والوقائية تتخذ بحجة مكافحة االرىاب

المقاربات السياسية واالقتصادية، في و التفكير جية في مني عكس تحوالً تدابير تينا أبر  وىذه لممحافظة عمى االستقاللية والفاعمية.
 ى خالل اليومين المقبمين.دوسيتناوليا المنت

 



2 

 

 الزمالءأيها ها الزميالت تاي

، طمقت عدة مبادراتأ كون المفوضية الجديدة التي استممت مياميا منذ عام تقريباً إضافية  ةىميأترتدي المشاورات ىذه السنة 
البنية مجال الطاقة و امج يونكر )يونكر بالن( لتشجيع االستثمارات السيما في برنول االوروبية مثل منيا ما ىو موجو نحو الد

 .معظميا من خالل البنك االوربي لالستثمار االستثمارية، مميار يورو لتنفيذ المشاريع 523مبمغاً وقدره  وقد خصص .التحتية
حول والجوار  لتوسعا مفوض مع بالتعاون العالقات الدوليةمنسقة مقتيا طأالمشاروات التي ومنيا ما ىو معني بدول الجوار مثل 

ساس اد االوروبي مع دول المنطقة عمى أالى صياغة سياسة جديدة لالتحالمبادرة وتيدف  ."سياسة الجوار االوروبية الجديدة"
 وات الماضية. التطورات والتحديات االوروبية والتحوالت الخطيرة التي شيدتيا دور الجوار خالل السن

جديد العالن اإل قريباً أن يصدر . ومن المتوقع باشكال متنوعة في ىذه المشاوراتليذا المنتدى وقد شاركت المؤسسات المنظمة 
  .المفوضية عن مجواراالوروبية الجديدة لسياسة الحول 

لعل عمى السواء، ول الجوار الجنوبي ودنفسو رات عميقة طالت االتحاد االوروبي متغي  خالل ىذه السنة طرأت لقد وبالفعل، 
 المحيطة بالمتوسط،دول الشرق االوسط و تدىور االوضاع االمنية في المنطقة وانعكاس ذلك عمى كل ىو ىميا أ

فييا كدت أالبرلمان االوروبي منذ يومين مام حاد االوربي فريدريكا مونغوريني أالعالقات الخارجية في االت وزيرةفي كممة القتيا ف
التحاد االوروبي في معالجة االوضاع في فمسطين المحتمة الن االمور تتجو نحو سقوط المعنوية والسياسية لمسؤولية العمى 

 شامل في المنطقة.العادل و السالم الجل بناء الحمول المقترحة من أاالمر الذي ستكون لو تداعيات خطيرة عمى  .خيار الدولتين
 ةدانا  و  االحتالل انياء دون من تصور حل يمكن الو  .الى التفاؤل اطق المحتمة ال تدعوتشيدىا المن فالتطورات االخيرة التي

 .االنسان وحقوق الدولية واالعراف القوانين تنتيك التي اليومية ممارساتو

و نح تدىور االوضاعقد يساىم في  وسياسياً  الجيات التي تتدخل عسكرياً  عددسوريا وتوسع العراق و تدىور االوضاع في أما 
وقد  بما في ذلك الدول االوروبية نتيجة تدفق آالف الالجئين الييا.المجاورة دول عاشتيا العن االزمة التي  االسوأ، ىذا فضالً 

رت وزيرة الخارجية االوروبية بشكل صريح عن عمق االزمة عندما قالت ان االتحاد االوروبي لو لم يعمل عمى معالجة ازمة عب  
  يدد بالتفكك.الالجئين بشكل جدي فيو م

موضوع بات يشكل أزمة جئين في العالم وىو المنطقة باتت تحتوي عمى أكبر عدد من الالن أوأنتيز ىذه المناسبة لمتأكيد عمى 
الالجئين بقبول االوروبيين  نصحت مواقف دوليةتردد لالسف تو  .عرتجال وتسر  إي أعن  معالجتيا بعيداً لضاغطة تتطمب التعاون 

لب اليطفقط لالجئين من اكبيرة عداد وجود أبىناك من يتذرع و  .التي تعيشيا اوروباواليد العاممة  االديمغرافي لمعالجة اشكالية
ديمغرافيا ييدد وحدة  من يعتبر ان الالجئين يشكمون خطراً ىناك لمعالجة مشكالت بنيوية قديمة و المالية مزيد من المعونة بال
ال إ حالً يكون  نل ،في كل االحوالو  مام الالجئين الجدد.ويغمق حدوده أ ى دول ثالثةال عادة تيجيرىمفيسعى الى إ من البالدأو 
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مسؤولية كافة االطراف  منن يحل السالم فييا. و بعد أتحتاج الى سواعدىم وعقوليم ومواردىم سديارىم التي بعودة الالجئين الى 
االعمال كافة  وقفال بعد وىذا لن يتحقق إ. فوراً  لن تجد الح، بشكل مباشر أو غير مباشر، أالصراعىذا الشريكة في 
وحقو في العيش بسالم وتقرير مصيره  السوري الشعب مصالحاعتبار أن و  التسميحمن مصادره ووقف  التمويل وقفالعسكرية و 

 ىي اتمةالمتق الجيات بتسميح او العسكرية العمميات في المشاركة رافطاالكافة  مصالح تكون ان بدلىي فوق كل المصالح 
. وفي كل االحوال إن أي معالجة أو حل لقضية الالجئين يجب ان يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق االنسان كشرط االولوية

 ستقرار.من شروط اال

حوار ال يخمو من واكبيا قد و  .االزمة االقتصادية والمالية تتواتر في معظم الدول االوروبيةال زالت تداعيات وعمى صعيد آخر، 
لة أمسنيا ليست مجرد عمى أكد يؤ ، لمعالجتيا االختالف في التوجيات والمفاىيمن إ. وسبل معالجتيايا سبابحول أة الحد  

خالل العقود  تاعتمدي تال ذجاالنمو  الخياراتمدى فشل أو نجاخ بمرتبطة ال بل ىي قضية عابرة اقتصادية سياسية او 
زمة ساب مصالح شعوب الدول التي عاشت أجاءت لصالح االتحاد عمى حف بالنيايةالخيارات التي اعتمدت أما . الماضية

سياسات التقشفية و تدابير التطبيق عمى يركز في النياية و عتمد االذي االول وىو الخيار ، رحاط   نان اثناخيار يناك فالمديونية. 
ساسيا أالتي قام عمى الديمقراطية قيم و حقوق االنسان وبما ال ينسجم مع مبادئ التكيف الييكمي عمى حساب حقوق المواطنين 

عمى بناء القدرات االنتاجية يقوم ي ذوالكمنيجية مبدأ العدالة االجتماعية والمقاربة الحقوقية عمى يعتمد الثاني والخيار  .االتحاد
ن قبل أصحاب وىو الخيار الذي ى مش م عتمد سياسات توزيع عادلة تطال المجتمع ككلين و فاعمة من قبل المواطني ةشاركبمو 

  .النفوذ االقتصادي والمالي والسياسي

جد صداه أيضا في المؤسسات المالية الدولية، التي عقدت اجتماعاتيا يالحوار حول الخيارات االقتصادية واالجتماعية  إن
وقد . لماضيالشير ا في نيويورك 2252أقرت خطة عمل العام حيث السنوية مطمع ىذا الشير في البيرو، وفي االمم المتحدة 

السيما اذا انعكاسات عمى العالقة االوروبية مع الجوار الجنوبي  لذلك  ستكونحتمًا و برز االنقسام في وجيات النظر حوليا. 
 ومصالحيايا عن تطمعات شعوب تعبيراً بالضرورة تأتي من غير ان دول الجوار  المساعدات والتعاون معة يطو شر ارتبطت بم

 .ن اجل المزيد()بناءا عمى مبدأ المزيد م

ن بعض أال إ في غير دولة. الربيع العربيالتطورات المأساوية التي اعقبت نتيجة د داكن ومعق  لمنطقة في االمشيد العام ف 
ن المجتمع تمك   شمال افريقيا ومن تونس بشكل خاص. ففي تونس لينا من دولإتي اآلمل مح االيجابية تشي بالكثير من اأالمال

عمى طبيعي في صنع الخيارات يم المن حجز موقعوالحقوقية وبالشراكة مع ممثمي قطاع االعمال حركة النقابية المدني بقيادة ال
االنزالق نحو العنف مشقة ب البالد ن جن  أفكان ساسو طيمة ىذه السنوات د اجتماعي جديد اقترحو وعمل عمى أساس عقأ

عميم يستحقون جائزة نوبل لمسالم، وليم منا عمى ذلك وىذا ما ج، واالنييار ووضعيا عمى السكة السميمة لمخروج من االزمة



4 

 

عمى شيء، فيو يؤكد عمى أىمية الدور الذي يقوم بو المجتمع المدني القادر والمتمكن وبالتالي ال يجب  اإن دل ىذف الف تحية.
 الخيار الديمقراطي والعدالة االجتماعية.إحالل س من العمل من أجل أأن ني

ولكي مستقبل الشعوب، خيار ستكون لو تداعيات عمى أمن و  فكلاالتجاه، فيو عمينا ان نختار ي مصير مفترق مام نحن اآلن أ
متمك الجرأة لتطوير الخيار المالئم الذي وعمينا أن نالتركة التي ورثناىا باخطاء الماضي و يجب االتعاظ ب يكون الخيار صحيحاً 

تصادية ساس خيارات اقفي حماية الحقوق والمصالح وعمى أ ر فاعل لمدولةساس دو أالمقاربة الحقوقية وعمى قوم عمى أساس ي
 ، والمجتمع المدني،ن المواطنينيوتمك، واالىم من كل ذلك ىو العدالة االجتماعية والمساواةاالستدامة و واجتماعية وبيئية توفر 

 .من المشاركة الفاعمة في تحديد ىذه الخيارات

 

 الزميالت والزمالء

ىذه ل مشاركة المجتمع المدني في الجيود االيمة الى مواجية يفعتاالوروبي المتوسطي لالمدني ينطمق المنبر مفترق، مام ىذا الأ
 بناء مستقبل افضل لسكان ىذه البقعة من العالم.اختيار التوجيات التي تساىم في جل أالتحديات والعمل من 

ن كان ال بد من كممة ختامية، فانني اختم بالتأكيد  جل أسوى التعايش في ظل التنوع، ومن أمامنا ال خيار ى أنه عموا 
 .ي خيارناهوالمساواة  والعدالةاالنسان حقوق احترام قيم ومبادئ و الديمقراطية بقى تالتعايش 


