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ليس ھناك من بدائل عن المشروع 

 األوروبي

 
يجب أن نتعاون جميعا لكي يشھد مستقبلنا المشترك انطالقة 

 سياسية جديدة
اليوم ھو يوم حزين بالنسبة لإلتحاد األوروبي. فعال, إنه يؤشر 
لفترة تململ وتذبذب في اإلتحاد األوروبي وكذلك في المملكة 

المتحدة. بعد إجراء االستفتاء الذي أوضحت نتائجه أن المملكة 
المتحدة ستغادر لإلتحاد األوروبي, لم يعد من الممكن لنا أن 

ما   التذكير بأن نفس اإشكال نغض النظر عن ھذا الوضع, مع
زال قائما حيث أننا نواجه, منذ فترة ليست ببعيدة وألسباب 

 متعددة, إمكانية مغادرة اليونان لإلتحاد األوروبي كذلك.

  

 إقرأ كل شيئ
 

 

 

 
العيش والتحرك  –اإلتحاد األوروبي 

ھو  –المشترك داخل الفضاء األوروبي 
الخيار الوحيد لبلوغ السلم وتحقيق الرخاء: 

خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي 
يضطرنا إلى التفكير "بطريقة مختلفة عن 

العادة" (تمت الترجمة إلى الفرنسية 
 واإليطالية).

 
روبية للديمقراطية المحلية جھودھا الجمعية األو -تركز ألدا 

أساسا على الحوكمة المحلية ومشاركة المواطن على المستوى 
المحلي, إضافة إلى دورھا كشريك فاعل في برنامج أوروبا 

 للمواطنين.

  

 إقرأ كل شيئ
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 –إعادة تصميم مشروع اإلتحاد األوروبي 

األطراف الفاعلة ألوروبا من أجل 
 المواطنين, نحن في انتظار أفكاركم

 
ي انتظار أفكاركم بعثت أنتونال فلموربيدا, األمينة العامة أللدا, 

برسالة إلى كافة الشبكات والمنظمات التي تحضى بدعم برنامج 
"أوروبا من أجل المواطنين" للتعاون فيما بينھم وإعادة صياغة 

 مستقبل اإلتحاد األوروبي.

  

 إقرأ كل شيئ
 

 

 

 
مقابلة مع ألدو  –عندما يصنع عملنا الفرق 

كشاني, مدير ألدا المسؤول عن مشروع 
 المواطنة

 
مشاركة المواطن والمواطنة النشطة في أوروبا: لماذا العمل من 
أجل تلك القيم وما ھي النتائج المصاحبة لذلك. ألدو كشاني, مدير 

ة التي ألدا المسؤول عن مشروع المواطنة, يحدثنا عن األھمي
يكتسيھا دوره في تعزيز روح المواطنة النشطة في أوروبا 
والتحديات الكبرى التي يتعين على الجميع رفعھا في ھذا 

 الظرف التاريخي.

  

 إقرأ كل شيئ
  

 
 

 

 

 
تحديات اإلتحاد األوروبي حول السياسة 

رئيس المجلس  –الخارجية وسياسة التنمية 
األوروبي, رسالة من عضونا مؤتمر 

 السلطات المحلية من مولدوفا,

 
بعثت تاتيانا بادان, رئيسة مؤتمر السلطات المحلية في مولدوفا, 

برسالة إلىدونالد تاسك, رئيس المجلس األوروبي, وكذلك إلى 
أعضاء اإلتحاد األوروبي ولجان المناطق, وذلك بعد خروج 

بريطانيا من اإلتحاد األوروبي وعلى ضوء النتائج المتمخضة 
 وروبيعنه حول تحديات ومستقبل اإلتحاد األ

  

 إقرأ كل شيئ
 

 

 

 
"انتظارات جديدة ألوروبا مرھقة": 
صحفيون مواطنون في مشروع ألدا 

 يرفعون صوتھم

 
ھل يمكن اعتبار اإلتحاد األوروبي بأنه خطة مشتركة ما زالت 

قابلة للتحقيق, ھل أنه يمثل أمال, أم ھل أنه تحول إلى مجرد 
ذكرى؟ حتى بعد قرار بريطانيا الخروج من اإلتحاد األوروبي, 

لت ھناك أسئلة تخامرنا وأفكار تراودنا جميعا حول ما زا
مستقبل اإلتحاد. أيرين فيفاساللين, صحفية مواطنة في مشروع 
 الدر, تبعث برسالة أمل واستباق لألحداث من خالل ھذا المقال.

  

 إقرأ كل شيئ
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الشيئ الوحيد الذي يجب أن نخافه ھو 

الخوف. يتطرق مشروعنا أورجانت 
)URGENT إلى معضلة الخوف المتزايد (

 من الھجرة

 
األمر محزن ولكن االسفتاءات التي تم تنظيمھا توضح بأن 

الخوف المرتبط بالعدد المتزايد للمھاجرين, الذين يھربون من 
إلتحاد األوروبي, ھم الذين بلدانھم بحثا عن مستقبل أفضل في ا

ساھموا في تضخيم نشوة االنتصار لدى من اختاروا "المغادرة" 
 في المملكة المتحدة.

  

 إقرأ كل شيئ
 

 

 

 
التشكيك في اإلتحاد األوروبي؟ عبر عن 

رأيك وقدم المعلومات المطلوبة في 
 المسح؟

 
شھدت بلدان اإلتحاد األوروبي, في الفترة األخيرة, موجة 

متصاعدة من القلق والنقد واالعتراض على مسار اإلدماج داخل 
اإلتحاد. كما أن التظاھرات التي نظمت حديثا, على غرار 

األرقام المفزعة لنسبة البطالة بين المواطنين وأزمة اللجوء 
ة وبروز األفكار واإلرھاب, تسببت كلھا في مزيد من التجزئ

القومية والتشاؤم بمستقبل اإلتحاد األوروبي. كما أن العدد 
المتزايد للمواطنين الذين ال يثقون تماما في اإلتحاد األوروبي قد 

 أدى إلى نزع الشرعية عن ھذا اإلتحاد.

  

 إقرأ كل شيئ
  

  

  
جدد  أعضاء   

 

Auxilia ONLUS - NGO, Association, ONLUS - Italy 
Association of Local Autonomy of Albania - Albania 
Formigine Municipality - Italy 
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