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  كلمة السفيرة أنجلينا أيخھورست
  رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

 

  
  حفل إطالق مھرجان مشكال للفنون

  
   الممول من االتحاد األوروبي" ملتقى الشباب في مسرح المدينة–ِمشكال "مشروع 

 
  الحمرا-مسرح المدينة 

  2012 أيلول 17
 

 للمطابقة عند اإللقاء
 

 
  لي وزير الثقافة غابي ليون، معا) ممثلة(حضرة ممثل 

  حضرة السيدة نضال األشقر،

  حضرة الفنانات والفنانين،

 حضرة السيدات والسادة،

 

ًشكرا على دعوتكم لي ألحتفل معكم جميعا ھذا المساء بإطالق مھرجان   ملتقى –ِمشكال "ً

  ". الشباب في مسرح المدينة

  

وعيونھم وأذھانھم ألشكال مختلفة من يدعو ھذا المھرجان جميع المشاركين إلى فتح قلوبھم 

ًالتعبير واالنطباعات، إذ يجمع شابات وشبانا معا، ويبرز لديھم روح اإلثارة واإلبداع والحرية  ً

 الحاجة ألن تصغي إليھم األجيال ًفضال عنعبير والمساحة، والحاجة للتواالستمتاع بالحياة 

 في البالد  اإليجابية للوحدة التي تجلتوحوھذا المھرجان استكمال للر. ًاألكبر سنا وتفھمھم

إنه مھرجان . حداث العنف المتجددة في المنطقةة نھاية األسبوع والرد المناسب على أخالل عطل

  . ًن نكون جزءا منهًل والفرح ومھرجان نفتخر جميعا بألألم

  

 الصديقات واألصدقاء األعزاء، 

 

على أن يدعم بصدق  بمن فيھا لبنان، مع جميع البلدان الشريكة،يعمل االتحاد األوروبي 

ة لفنون السمعية والبصرياالنتاجات والمھرجانات واألحداث الفنية المحلية، كالمسرح وا

  .  وما إلى ذلكالموسيقيةوالزخرفة على الجدران والحفالت 
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 ّ التفكير في أننا نقرب الثقافة األوروبية من الشعب اللبناني من خالل مھرجان السينماويروقنا

من خالل أنشطتنا و. نھاية شھر تشرين الثاني المقبلُ العريق والذي سيقام من جديد في ةاألوروبي

  .ًاإلقليمية، يدعم االتحاد األوروبي أيضا التبادل الفني في المنطقة

  

 والمراكز الثقافية األوروبية الستة وروبي ودوله األعضاء السبع وعشرونيدعم االتحاد األو

فالفنون وسيلة مھمة وأداة فاعلة للحوار بين . العاملة في لبنان بالكامل عملية تطوير الفنون

كما أن الوصول إلى التراث .  من بعضالثقافات، إذ أنھا تقرب األفراد والشعوب أكثر بعضھا

ى الفھم المتبادل والحوار بين الثقافات، الثقافي والمحافظة عليه وتقديره أمر أساسي بالنسبة إل

وتساھم الصناعات اإلبداعية من جھتھا في النمو االقتصادي . واألھم بالنسبة إلى التنمية والسالم

  .  وإخراج الشعب من دوامة الفقر

  

. بعده الجمالي يمكن أن يتحول بسھولة إلى األوساط السياسية، إذ أن ًليس الفن قائما لمجرد الفن

إشعال مسؤولين، وتكون الفنون قادرة على " عناصر تغيير"ً المعنى يكون الفنانون غالبا وبھذا

ّإن الفن . ًالنزاعات وإنما أيضا على المساھمة في الحد منھا وتسھيل عملية المصالحة والسالم

ًأمر ال غنى عنه، وفي أعقاب االنتفاضات العربية، سوف نشبك األيادي جميعا إليجاد الحرية 

  . ساحة الضروريتين للتعبير الكامل أو تعميقھما أو المحافظة عليھماموال

  

ًليست حرية الرأي والتعبير أمرا مسلما به في   الرقابة ودعونا ال ننسى.  من العالمكل مكانً

ودعونا ال ننسى . والقمع واالعتقال والعنف في حق الفنانين والتي نسمع عنھا بصورة شبه يومية

ً من ھذه المنطقة الذين دفعوا صحتھم وأحيانا حياتھم في سعيھم إلى عيش ھذه الكثير من الفنانين

  . القيمة الثمينة

  

الملھم للسيدة نضال األشقر وجميع  معي مسرح المدينة والعمل  أن تشكرواي النھاية، أرجوف

طوال ا في ھذا المساء وت الثقافية في لبنان على جمعنا ھنالفنانين اآلخرين والفاعلين والمؤسسا

 . األسبوع

 

  ! استمتعوا بالعمل واستخدموا اإللھام

  

 . ًشكرا


