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األربعاء، 06 أیار، 2020 

بناتي الخریجات، 
أبنائي الخریجین، 

أحـییكم أجـمل تـحیة، وأبـارك لـكم وألھـالـیكم تخـرجـكم مـن جـامـعة بـیرزیـت، فـھا أنـتم تـقطفون اآلن ثـمار تـعبكم 
وكـدكـم طـوال الـسنین الـماضـیة، وتسـتعدون لـالنـطالق إلـى عـالـم جـدیـد تـمارسـون فـیھ مـا زودتـكم بـھ الـجامـعة مـن 
مـعارف وقـیم تخـدمـون بـھا مـجتمعكم واإلنـسانـیة. فـھنیئاً لـكم تخـرجـكم، وأطـیب األمـنیات بـالـتوفـیق لـكم فـي حـیاتـكم 

العملیة القادمة. 
وفـي مـثل ھـذا الـوقـت مـن كـل عـام، وكـالـعادة، تـنتظرون كخـریـجین رسـالـة مـن جـامـعتكم لتسـتعدوا الحـتفاالت 
تخـرجـكم مـن جـامـعة بـیرزیـت، ولتسـتكملوا اإلجـراءات الـرسـمیة، ولـتخبركـم الـجامـعة بـالـبروتـوكـوالت الـخاصـة 
بـحفل التخـرج، وكـافـة الـتفاصـیل، الـتي تـحّول ھـذا الـحفل إلـى ذكـرى ال یـمكن أن تُنسـى. إال أن األمـر ھـذا الـعام، 
مـع الـفوج الـخامـس واألربـعین، مـختلف، فـالـعالـم كـلھ یـمر بـوقـت عـصیب، لـم یسـبق أن تـعرض لـمثلھ، فـي مـواجـھة 

وباء یحاول العالم كلھ القضاء علیھ. 
خـالل سـنوات عـملي فـي جـامـعة بـیرزیـت، أكـادیـمیًّا وإداریًّـا ورئـیس جـامـعة، كـانـت أھـم لحـظة ال أمـّل انـتظارھـا 
وتـكرارھـا عـلى مـر الـعقود ھـي لحـظة االحـتفاء بتخـرج أبـنائـنا وبـناتـنا الـذیـن رافـقونـا سـنوات طـویـلة، وأنـتظر ھـذه 
االحـتفاالت بـالـفرح نـفسھ، الـذي أشـاھـده فـي عـیونـكم وعـیون أھـلكم. وأدرك مـرارة خـسارة تـوثـیق ھـذه اللحـظات، 
الـتي تـبدو تـتویـًجا لـحصاد سـنوات جھـدكـم وتـعبكم، لـكنھا الـظروف الـتي كـبّلت الـعالـم، وحـّدت مـن الـكثیر مـن 

السلوكیات التي كانت عادیة، لكنھا مفرحة. 
رھـانـنا أن كـل لحـظة لـكم فـي جـامـعة بـیرزیـت ھـي لحـظة جـمیلة وذكـرى لـن تُـمحى، وسـترافـقكم فـي مـسار حـیاتـكم 
الـذي نـأمـل أن یـتكلل بـالـنجاح والـتوفـیق. وھـدیًـا عـلى ذلـك، قـرر مجـلس الـجامـعة إعـفاء خـریـجي الـفوج الـخامـس 
واألربـعین مـما تـبقى عـلیھم مـن سـاعـات عـمل تـعاونـي مـطلوبـة مـنھم للتخـرج، مسـتنداً إلـى أن الـعمل الـتعاونـي الـذي 
تشـربـتم مـنھ فـي جـامـعة بـیرزیـت سـیكون بـالنسـبة لـكم نـھج حـیاة فـي حـلكم وتـرحـالـكم، فـنحن نـؤمـن بـالـقیم الـتي 
غـرسـناھـا فـي سـلوكـكم، سـواء داخـل الـمحاضـرات، أو فـي أي ركـن فـي جـامـعتكم. وإزاء ذلـك، ال نـملك إال أن 
نـعدكـم بـأن نـنظم لـكم حـفل تخـرج یـلیق بـكم إذا انـقضت ھـذه األزمـة، وسـمحت اإلجـراءات بـتنظیمھ، لـتفرحـوا أنـتم 
وأھـلكم، ولـنفرح مـعكم وبـكم. دعـاؤنـا أن تـمر ھـذه األیـام الـعصیبة، وأن نـعود إلـى جـامـعتنا، لـتعود الـحیاة لـھا ولـكم 

ولنا. 
  

أبـارك لـكم تخـرجـكم، وأتـمنى أن تـكونـوا أفـراًدا نـاجـحین فـي حـیاتـكم، فـاعـلین فـي مـجتمعاتـكم، حـامـلین رسـالـة 
بیرزیت وقیمھا تغرسونھا أینما حللتم، فطوبى لكم ھذا اإلنجاز، وھنیئاً لذویكم بكم. 

مع بالغ مودتي ومحبتي، 

د. عبد اللطیف أبو حجلة 
رئیس جامعة بیرزیت 


