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Check against delivery 
 

 

 أيها الحضور الكريم، 

 صديقاتنا وأصدقاءنا في األونروا، 

 أيها التلميذات والتالمذة األعزاء، 

 

ًال أهنئكم على حصولكم على منح االتحاد األوروبي، فنحن هنا اليوم لمكافأة عملكم الجاد دعوني أو
األونروا للمنح من صندوق نضمام إلى قافلة المستفيدين لال إنجازاتكم في المدرسة عبر دعوتكمو

 .األوروبية

 . إنه لشرف آبير ومسؤولية آبيرة

ليوم، عدت إلى تجربتي الذاتية عندما آنت طالبة في معرض التفكير في ما يمكن أن أشاطرآم إياه ا
 ورغم أنني لم أدرك. 1983عة في عام ما زلت أتذآر يومي األول في الجام. وحصلت على منحة دراسية

لقد أرهبني ِآَبُر المؤسسة ومعرفة األشخاص .  أحد تلك األيام التي غّيرت حياتيه آاناألمر في حينه، لكن
 منحة للدراسة في مصر في عام وعندما نلت.  ومترقبةت نفسه، آنت متحمسةفي الوق. من حولي وخبرتهم

وفي يوم تخرجي، آنت شخصًا مختلفًا بكل ما في الكلمة من معنى، إذ . ، شعرت بغبطة آبيرة1987
 التي اآتسبتها خالل سنوات بالطبع، لقد آانت المعرفة. ع بكثيرآبرت ثقتي في نفسي وباتت آفاقي أوس

ات لكن األهم من ذلك آان األشخاص الذين التقيت بهم خالل تلك السنو. ة األهمية بالنسبة إلّيالجامعة بالغ
د تعلمت اإليمان في وق. والخيارات التي ُأتيحت لي في البيئة األآاديمية والتي سمحت لي بالنمو والتطور

 . الفرص المتعددة التي تتيحها الحياةإدراك قدراتي و

 . قدم لكم تجربة تغيير الحياة هذه نفسهاالذي ي ي االتحاد األوروبيلذلك أنا مسرورة لتمثيل

 8.3م استثمر حتى اليويمول االتحاد األوروبي صندوق األونروا للمنح األوروبية منذ سبعة أعوام و
 إلى تلميذات والتالمذة الخمسة وسبعون الذين نلتم المنح، تنضمونالوأنكم اليوم، أنتم . مليون يورو فيه

 ويجب أال تتوقف مسيرتكم .البة وطالب فلسطيني سبق أن حصلوا على منح مماثلة ط300أآثر من 
فالفرص . األآاديمية هنا، فأنا أدعوآم لمواجهة تحدي السعي إلى تحقيق أهداف أسمى في تحصيلكم العلمي

ضمن برنامج إيراسموس متاحة وسوف أآون سعيدة بلقائكم مجددًا بعد سنوات قليلة، ألقدم لكم منحًا من 
فرصة  ال– في لبنان الفلسطينيون المقيمون بمن فيهم –للطالبات والطالب في آل سنة   يوفرموندوس الذي

 . الماجستير والدآتوراه في جامعات في جميع أنحاء االتحاد األوروبيلمتابعة دروس 



، بل ستردة لطالب لمتابعة تعليمهد هبة مالية غير ملكن ما هو المعنى الحقيقي للمنحة؟ ليست المنحة مجر
إنها تعكس اإليمان في المنافع المستدامة للتعليم المتكاملة مع . آامل" التزام تعلم"هي تعني في الحقيقة 
 من للتمكن ساعات في القراءة والدراسة ة أو الطالبمضي الطالبتبتعبير آخر، . المسؤولية والتفاني

وبعدها، سيكون ...  المنحةوقد نلُتم هدية. لها أو له لتحسين المجتمعاستخدام المعلومات والحكمة المتوفرة 
لدولتكم الفلسطينية و وال لألونروا، بل لمجتمعكملالتحاد األوروبي لديكم هدية تقدمونها إلى اآلخرين، ال 

 .  وللشعب الفلسطينيالمستقبلية

كل فخر وبحس من المسؤولية على تستلزم، بإن المسؤولية ملقاة على عاتقكم اليوم، فتحملوها بكل ما 
وبالطبع أتمنى لكم . المهمةيرًا والكثير من الفرص أتمنى لكم مسيرة علمية رائعة ونموًا شخصيًا آب. السواء

 .  التوفيق في امتحاناتكم

 . شكرًا

 
 

 


