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، وأن أسمع أفكارًا بريئة تارًة بالتجدديسّرني دائمًا المشاركة في فاعليات تركز على الشباب، ففيها يمكنني أن أشعر 
، ًا استفزازية وآراًء صادقة. فالشباب هو المستقبل. ولذلك من األهمية بمكان دعمه في تحقيق أحالمهوطورًا أفكار 

  واستغالل طاقته الكاملة، وتأمين مساحة له لتطوير أفكاره. 

ي في أنه التعليم العالي بالغ األهمية. ويتمثل أحد أهم إنجازات االتحاد األوروب أنّ  االتحاد األوروبي لقد تعّلمنا نحن في
خلفيات ثقافية مختلفة، وقادرين أشخاصًا من جنسيات و أوجد برامج تبادل للطالب ضمن أوروبا. وتجمع هذه البرامج 

  على العمل معًا. وقد ثبت أن هذا هو درس التفاهم والوحدة والتضامن والتكامل األكثر فاعلية. 

إننا نؤمن بأن االستثمار في التعليم هو أفضل استثمار يمكن القيام به. فهو يشكل األساس الذي سيعتمد عليه تطور 
أو القيام باألبحاث في أوروبا األجيال الجديدة من المواطنين األوروبيين واللبنانيين. وقد سهل االتحاد األوروبي الدراسة 

ن ندعم برامج التبادل هذه ن فيهم المواطنون اللبنانيون. ونحي هي خارجه، بموجعلهما أكثر جذبًا لسكان البلدان الت
وما المنافسة في مهرجان السينما األوروبية إال مثال على . ز تطور الشباب وشجاعته وٕابداعهوكذلك برامج أخرى تحفّ 

  ذلك. 

ئي. وأوّد هنا أال أهنئ رودي ضومط هرجان السينماالتعليم معناه التواصل والتفاهم، وهذا األمر ينطبق على الم إنّ 
التكنولوجيات الجديدة عادة  وتترافقإلى مسألة "استعادة التواصل".  أنظارناعلى لفت أيضًا فحسب بل أن أشكره  اً دمجد
التكنولوجيا مشكالت جديدة أو على األقل تحديات. وثمة قد ينجم أيضًا عن لكن تجعل حياتنا أسهل. هي منافع و مع 

  التواصل مع األشخاص بفضل التكنولوجيا وقطع التواصل معهم في الوقت نفسه.  خط رفيع بين

األشخاص المحيطين  الغير. وعلينا أن نقّدرالنهاية، نحن نتعلم أكثر عن العالم وعن أنفسنا من خالل التفاعل مع  في
مفتوحة وذهن مفتوح هو ما بأعين خوض غمار الحياة  . إنّ أن نفهم أنفسنا، وأن نستغل الفرص الممنوحة لنابنا، و 

تعنيه استعادة التواصل. ودعونا ال ننسى هذا األمر، والسيما اآلن. فالالجئون، وذوو اإلعاقة، والنساء واألطفال 
كلهم يستحقون عنايتنا وتفهمنا، خصوصًا عندما يتعلق األمر بوصلهم بحقوقهم األكثر  –المهمشون، واألقليات 

   تنجح فيه هذه الجامعة. أساسية، أي التعليم. وهذا ما 

شباب آخرين  مخرجينأتوّجه بـ"مبروك" كبيرة للفائز، وأنا على قناعة أن هذه الجائزة لن تشجعك وحدك بل ستلهم 
  للسعي أكثر لتحقيق أحالمهم، ألن لبنان وأوروبا يحتاجان لشباب مثلك، أي شباب طموح وشجاع ومبدع. 

ولجميع الطالب الذي يسعون إلى تحقيق أحالمهم،  معنا اليوم الب المشاركينأتوّجه أيضًا بـ"مبروك" كبيرة لجميع الط
 وكذلك لجميع المعلمين الذي يرسمون لهم الطريق.


