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 الكرام، من إعالميين ومدربين وطلبة، الحضور  
 كم بكل الخير، وأهالً وسهالً بكم في جامعة بيرزيت.صباح   أسعد للا  

 الصحافة، الذي صادف يوم   العالمي لحرية   اإلعالميين في اليوم   أن أهنئ   اسمحوا لي في البداية  

 الحرية   للعمل، وأن تتحقق   صالحةً  واالجتماعية   كم السياسية  عمل   بيئة   أن تكون  أمس، وأن أتمنى 
أخرى،  مرةً  التضييق   بيئة   وحسب، ثم تعود   في المناسبات   فقط يتكرر   على األرض، ال كشعار  

 لحرية   الناظمة   القوانين   أن تكون   هم، وهو ما ال نرغب فيه، ونأمل  الصحفيون على عمل   وي الحق  

، مع التذكير  بأن الحقوق  على المعلومات في الحصول   الحق    ها قانون  ة، وأهم  اإلعالمي مقر   العمل  
  للعمل.ت نتزع  انتزاًعا، فأمامكم عمٌل شاقٌّ لتهيئة  البيئة  المناسبة  

اإلشاعات،  ون وراء  أيًضا على الصحفيين قيودًا أخالقية، فال ينجر   ها تفرض  التي ننشد   إن الحرية  

 ،المعلومات وتكشف، ال سيما في عصر   وتسائل   تراقب  حقيقية،  رابعة   يتحولون إلى سلطة  بل 
التعاطي مع المواضيع، لكنها  وطريقة   في الشكل   من اإلعالم، تختلف   أشكاالً جديدةً  الذي فرض  

 المهنية. والمعايير   األخالقية   باألسس   تلتزم  

 
 الكريم، الحضور  

، 1996 عام   الصحفيين منذ أن تأسس   اإلعالم في جامعة بيرزيت، حاجات   تطوير   لقد تلم س مركز  

السوق،  ت  حاجا المتخصصة سنويًّا، التي تواكب   الدورات   عشرات   م  ذلك الحين، ينظ   وهو منذ  
 ة.المستجد   واألفكار   التقنيات   على أحدث   الصحفيين، ليكونوا على اطالع   ي مهارات  وتنم  

خمس   اإلعالم، التي عمل فيها مع قرابة   لتطوير   الوطنية   الماضي المبادرة   العام   المركز   وقد اختتم  

 اإلعالم. جوانب   ت مختلف  وثمانين مؤسسة، في تسعة  محاور، غط  
الرقمي، الذي حاز على  في اإلعالم   األول   المتخصص   المهني   الدبلوم   هو المركز اليوم يطلق  وها 

هو معمقة، و بعد دراسة  الصحفيين الممارسين،  التعليم العالي، وجاء ملبيًّا لحاجات   وزارة   اعتماد  

 مضامين   أحدث  يتناولون سمدربًا فلسطينيًّا ودوليًّا،  خمسة  عش ر  يقدمها  مساقات   على عشرة   يتوزع  
 الرقمي. اإلعالم   وتقنيات  

 
 الكرام، الحضور  

والتوفيق، وأن  من هذا الدبلوم، متمنيًا لكم النجاح   األول   الفوج   بطلبة   خاص    بشكل   أن أرحب   أود  

 كم المهنية.في مسيرت   فارقةً  عالمةً  هذا الدبلوم   ل  شك  ي  
أتمنى لهم أيًضا مزيدًا من التقدم  في تطوير اإلعالم على هذا الجهد، و في مركز   الزمالء   أشكر  

 النهضة  باإلعالم  الفلسطيني.

 والسالم عليكم ورحمة للا وبركاته.


