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  وزير اخلارجية واملغرتبني جلمهورية لبنان،  معايل السيد جربان باسيل

  ، والسعادةأصحاب املعاىل 

  السيدات والسادة،
علـى   للحكومة اللبنانيـة  للوزير العزيز جبران باسيل و    اية أن أتوجه بالشكر     أود بد   

لتبـادل اآلراء حـول     الهام الوزاري  االجتماعهذا  ألعمال استضافتهاكرم الضيافة وعلى    
بــين  (European Neighbourhood Policy) سياســة الجــوار األوروبيــة

 السيد  ألوروبي لشؤون سياسة الجوار   المجموعة العربية المعنية بهذه السياسة والمفوض ا      

صياغة أسس جديـدة لـسياسة الجـوار األوروبيـة تلبـي      يوهانس هان، وذلك في إطار      

  .  وتتفق مع سياسات االتحاد األوروبياحتياجات وتطلعات الدول العربية

االتحـاد  كـذلك   واجه فيه دول جنوب المتوسـط و      تفي توقيت   هذا االجتماع   ينعقد    
  .طيرة تتطلب التعاون المشتركاألوروبي تحديات خ

كما أود الثناء علـى الجانب األوروبي والذي ألول مرة يبادر للتشاور مع شركائه                

ورة سياسة جوار أوروبيـة جديـدة تلبـي         لمن جنوب المتوسط وجامعة الدول العربية لب      

ل  وتستند إلى االحترام المتبادل دون التدخ      . دول ضفتي المتوسط    وتطلعات شعوب  احتياجات

، وال شك أن وجود البرلمان األوروبي معنا لـه أهميـة بالغـة       في الشؤون الداخلية للدول   

  .نرحب بها

  السيدات والسادة،
على توازن المصالح خالل صياغة     يجب أن يؤسس     الشراكة   ن النجاح الحقيقي لهذه   إ  

تحفيـزات  والاألسس الجديدة لسياسة الجوار األوروبية، بعيداً عن السياسات أحادية الجانب           

وذلـك إلعطـاء الفرصـة     " األقل لمقابل األقل  "و    " المزيد لمقابل المزيد  " في شكل    المشروطة

  . من الفرص المتاحة في إطار هذه الشراكةوالمثلىللدول الشريكة من االستفادة الكاملة 

إلى أهمية احتـرام سـيادة دول جنـوب المتوسـط         في هذا الصدد    كما أود التنويه      

  . ا الثقافية والدينية واالجتماعية واحترام شئونها الداخليةواحترام خصوصيته



 

 
2 

  السيدات والسادة،
من المهم اإلبقاء على وحدة سياسة الجوار مع اآلخـذ بعـين االعتبـار اخـتالف                  

وخصوصيات كل دولة شريكة من جنوب المتوسـط، باإلضـافة إلـى اخـتالف قـدراتها                
لة تعكس تطلعات دول جنوب المتوسط      اعمن أجل تطوير شراكة كاملة وف     ، وذلك   اوتطلعاته

  .واالتحاد األوروبي

ال بد أن تتسم آليات الشراكة بالمرونة الالزمة لالستجابة للمتغيـرات التـي             كذلك    
تشهدها دول جنوب المتوسط ولموائمة التطورات على الساحة اإلقليمية والدوليـة، ومـن             

األوروبي في تطبيـق سياسـة      الضروري تحقيق التناغم والتنسيق بين مؤسسات االتحاد        
  .الجوار لتحقيق أهدافها المرجوة

كما أود التأكيد على ضرورة قيام االتحاد األوروبـي بالتـشاور مـع دول جنـوب                  
  . ذات األبعاد الخارجية للسياسة األوروبية ومدى تأثيرها عليهاالموضوعاتالمتوسط في 

  السيدات والسادة،
ق االزدهار االقتصادي في دول جنوب المتوسط الكل يدرك مدى الحاجة الملحة لتحقي   

هناك ضرورة إلـى تحقيـق آمـال        أن  وتوفير فرص العمل للشباب في هذه المنطقة، كما         
الشباب وطموحاتهم واتخاذ التدابير الالزمة لتوظيف األدوات المناسبة للتعامل مع مشاكلهم           

  .كي ال يكونوا فريسة سهلة لالستقطاب من قبل الجماعات اإلرهابية

في جيـل   تهديدات أمنية تتمثل    تواجهه دول جنوب المتوسط واالتحاد األوروبي       كما  
ظيمات اإلرهابية المسلحة والتي تستفيد من تداعي سلطة الدولـة واالحتقـان    جديد من التن  

االجتماعي والسياسي المتواجد في بعض من دول جنوب المتوسط، والتهميش الذي يطـال             
ممـا  والذي يطلق عليه اإلسالموفوبيا،     المجتمعات العربية في بعض من الدول األوروبية،        

، وال بد من النظـر      طاب الشباب ضحية هذه العوامل    يساعد الجماعات اإلرهابية على استق    
، وال يمكن مناقـشة قـضايا الهجـرة         في اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة هذه التهديدات      

قضية الهجـرة ال يمكـن      . جوار الجوار العربي واألفريقي   إشراك  واإلرهاب والتطرف دون    
لمستهدفة بالهجرة غيـر    معالجتها دون إشراك دول المصدر والمعبر مع الدول األوروبية ا         

الشرعية، كما أن قضية التطرف واإلرهاب ال يمكن معالجتها بمعـزل عـن بـؤر التـوتر                 
  .واإلرهاب المنتشرة في الجوار العربي للدول المتوسطية
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ال تقتـصر علـى     فال بد أ  التدابير المطلوب اتخاذها    وفيما يتعلق بمواجهة اإلرهاب و    
النـواحي الثقافيـة    ن مواجهة جماعية شاملة تشمل      تكوالجوانب األمنية فقط، بل يجب أن       
 واالقتصادية واالجتماعية كما قـرر وزراء الخارجيـة         والفكرية واإليديولوجية واإلعالمية  

  . سبتمبر الماضي7العرب في 

وفي هذا السياق أود التذكير بالقرار الهام الذي اتخذه القادة العرب في قمة شـرم               
 بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة األمن        هذا العام من  الشيخ التي انعقدت في مارس      

القومي العربي، إذ تهدف هذه القوة إلى مواجهة اإلرهاب وصيانة األمن القـومي العربـي          
  .وحفظ األمن والسلم واالستقرار في المنطقة

  السيدات والسادة،
ـ                 ي هناك تهديدات خطيرة لألمن العربي والدولي في أكثر من دولـة عربيـة، وتكف

والدمار الشامل الذي لحق بـسوريا وآثارهـا    اإلنسانية  اإلشارة إلى نزيف الدمار والمعاناة      
  .مطلوب في حل هذه المشاكل ودور االتحاد األوروبي ،المدمرة على لبنان واألردن

ألنها القضية الفلسطينية   قبل أن أختم هذه المداخلة البد أن أشير بوضوح إلى أن            و  
بل العالم أجمع لن    المنطقة  أن  بالنسبة للشعوب العربية، و   ية المحورية   المركزالقضية  دائماً  
بالسلم واالستقرار واألمن طالما استمر االحتالل اإلسـرائيلي لألراضـي الفلـسطينية            ينعم  

يجـب تحقيـق    لذلك   لم تبرح مكانها،     ة القضية وطالما أن الجهود الدولية المبذولة لمعالج     
ة والسياسة األوروبية فيما يتـصل بالقـضية الفلـسطينية          التقارب ما بين السياسة العربي    

الـشرعية  تطبيـق قواعـد     تقوم على   والحقوق العربية للتوصل إلى حل عادل وشامل لها         
وبالنسبة لهذه المبادرة التي يتحدث ويشيد بها العالم أجمع         ،  الدولية ومبادرة السالم العربية   

نة، هذه المبادرة لها عناصـر واضـحة        وتتجاهلها إسرائيل تماماً على مدى ثالثة عشر س       
لتحقيق السالم العادل لجميع األطراف ولهال أيضاً تسلسل ثابت يقوم على قواعد الـشرعية              

أعرب عن األمل في أن يقـوم االتحـاد األوروبـي           أود أن   في هذا اإلطار    يجب احترامه، و  
ـ          ة إلنهـاء النـزاع   بتأييد األفكار الفرنسية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ الخطوات المطلوب

  .العربي اإلسرائيلي وإقامة سالم عادل يقوم على حل الدولتين
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