كلمة رئيس جامعة بيرزيت د .عبد اللطيف أبو حجلة
في احتفال التخرج الثاني واألربعين

ممثلَ َسيادةَ َالرئيس َمحمود َعباسَ ،راعي َىذا َالحفلَ ،الدكتور َزياد َأبوَ
عمروَ،المحترمَ ،

الدكتورَحناَناصرَ،رئيسََمجمسََأمناءَالجامعةَ،المحترمَ ،
أعضاءََمجمسَاألمناءَ،المحترمينَ ،
الزميالتَ َوالزمالءََ ،أعضاءَ َالييئتين َاألكاديميةَ َواإلدارية َفي َجامعةَ
بيرزيتَ،المحترمينَ ،

أىاليَالخريجاتَوالخريجينَالمحترمينَ ،

الخريجاتََالعزيزاتَ،والخريجونَاألعزاءَ ،

الاَبكمَفيَرحابََجامعةََبيرزيتَ.يسعدَنيَفيَ
الاَوسي َ
أسعدَهللاَمساءَكمَ،وأى َ
البدايةَأنَأىنئََاألىاليَوالخريجينَعمىَىذهَالفرحةََالكبيرةَ،بعدَسنواتََمنَ

السيرََوالتعبََواإلنجازَ .

فيَعامَ َألفَوتسعمئةَوستةَوسبعينَ،احتفمتَجامعةََبيرزيتَبتخريجََالفوجََ
األولَ،وىاَنحنَاليومَ َنحتفلَ َبتخريجَ َالفوجَ َالثانيَواألربعينَ.اثنانَوأربعونَ
عاماَمنَالعملََالدؤوبََوالعطاءََالمستمرَ.وخاللََىذهَالسنواتَ،استطاعتَ

الجامعةَ َالتي َكانت َتقيمَ َفي َمبنى َصغيرَ ،وتقدمَ َبضعةَ َبرامجَ َفيَ
البكالوريوس َلقرابةَ َأربعمَئة َطالبَ ،أن َتتوزعَ َكمياتَيا َومبانييا َفي َحرمََ

نَ ،وىي َتضمَ َاليوم َثمانيَ َكمياتَ ،وتطرحََ
َترَو َ
جامعيَ َواسعَ َوأنيقَ ،كما َ
عشراتَ َبرامجَ َالبكالوريوسَوالماجستيرَ َ ،وبرنامجَ َدكتوراةَ،ويدرسَ َفيياَقرابةََ
ثالثةَعشرَألفََطالبََوطالبةَ،تشكلََاإلناثََثمثيَيمَ .

إن َجامعةَ َبيرزيت َوخاللَ َمسيرتَياَ ،تحَثَ َالخطى َبثباتَ َنحوَ َالتميزََ
واإلبداعَ،ويحقََلناَأنَنفخرََبأنناَأولََجامعةََفمسطينيةَتدخلََتصنيفَََQS

لمجامعاتَ َالعالميةَ ،الذي َيعتبرَ َأحدَ َأىمَ َثالثةَ َتصنيفاتَ َلمجامعاتَ َحولَ
العالمَ ،ولتصبحَ َجامعةَ َبيرزيت َضمنَ َأفضلَ َثالث َبالمئةَ َمن َجامعاتََ
العالمَ .

وقد َنجحت َالجامعةَ َىذا َالعامَ َفي َدخولَ َالالئحةَ َالعالميةَ َلمتصنيفَ ،التيَ

اختيارىا َمنَ
احتوت َعمى َما َيقاربَ َتسعمئة َوخمسين َجامع اَة َعالميةَ ،تم َ َ
حازت َعمى َىذاَ
بينَ َستة َوعشرين َألفَ َجامعةَ َفي َالعالمَ .ولمعممَ ،فقد َ َ

اختيارىا َمن َبينَ
التصنيفَ َالعالميَ َاثنتان َوثالثون َجامع اَة َعربي اَة َتم َ َ

خمسمئة َجامعةَ َعربية َمن َاثنتي َعشرة َدولةَ ،وكانت َجامعةَ َبيرزيتَ
إحداىاَ .

إن َىذا َاإلنجازَ َغيرَ َالمسبوقَ َفي َتاريخَ َجامعةَ َبيرزيت َوالجامعاتََ
يتوجَ َالجيودَ َالمبذولةَ َمن َإدارةَ َالجامعةَ َوأساتذتَيا َوطمبتَيا َفيَ
الفمسطينيةَ َ ،
سبيلََاالرتقاءََبمستوىََالجامعةََفيَالمجاالتََالتعميميةََوالبحثيةَ،وفيَتعزيزََ
دورىا َفي َخدمةَ َالمجتمعَ َوقضاياهَ.ونحنَعاقدون َالعزمَ َعمى َالمضيَ َنحوَ
َ

الرغمَ َمن َالتحدياتَ َالمختمفةَ َالتيَ
مزيدَ َمن َاإلنجازاتَ َإقميميَا َوعالميَاَ ،عمى َ َ
نواجيَياَ .
َ

الحضورََالكريمََ ،

طريقََاإلنجازََوالتميزََالَيعرفََنياي اَةَ،وجبلََالعممََيكبَرََباستمرارَ،ومالحقةََ
قمتَوَتحتاجََإلىَعملََمثابرََوىمَةََعاليةَ،ونحنَفيَجامعةََبيرزيتَ،نواصلََ

العملَ َبخطىَ َحثيثةَ َلتطويرَ َالجامعةَ َ ،ونطرحَ َالمزيدَ َمن َالبرامجََ
ا
والتخصصاتَ َالتيَتمبيَحاجةَ َالمجتمعَ،وتنيضَ َبوَ،فقدَأطمقتَ َالجامعةََ

ىذا َالعامَ َبرنامجَ َالماجستيرَ َفي َالقانونَ َواالقتصادَ ،وماجستيرَ َالحكومةََ
والحكمَالمحميَ،وماجستيرَ َإدارةَ َاألعمالَالتنفيذيَ،وبكالوريوسَفيَالعمومََ

الماليةََاالكتواريةَ َ،وبكالوريوسَفيَالموسيقىَالعربيةَ .

كما َأن َالجامعةَ َستطمقَ َبدايةَ َالعامَ َاألكاديميَ َالمقبلَ َعددا َمن َالبرامجَ،

ن َالبصريةَ َالمعاصرةََ ،وبكالوريوس َالتصميمَ ،وىناكَ
منيا َبكالوريوس َالفنو َ

عددَ َمنَالتخصصاتَ َالتيَننتظرَ َالحصولَ َعمىَموافقةَ َمنَىيئةَ َاالعتمادََ

والجودةَ َإلطالقَياَ،منياَبكالوريوسَالعالقاتَ َالعامةَواإلعالنَ،وبكالوريوسَ
السياحةََواآلثارَ .

وفي َمجالَ َالمغوياتَ ،تركزَ َالجامعةَ َعمى َالتوسعَ َفي َمجالَ َتعميمَ َالمغاتََ

العالميةَ،وقدَبدأناَىذاَالعامَ َتدريسَ َالمغةَ َالصينيةَ،لتضافَ َإلىَاإلنجميزيةََ
والفرنسيةََواأللمانيةََوالتركيةََواإليطاليةََواإلسبانيةََوالعبريةَ َ.

إن َخططَنا َالمستقبميةَ َترتكزَ َعمى َالتطويرَ َالمستمرَ َوتحديثَ َب ارمجَناَ
األكاديميةَ َوأدائَنا َاإلداريَ ،فنحن َفي َعملَ َدؤوبَ َال َيتوقفَ ،وطموحَ َالَ

حدودََلوَ،معتمدينَعمىَكادرََأكاديميََواداريََكفؤَ،وثقةََبأنَطالبََجامعةََ
بيرزيتَ،يتخرجونَمتسمحينَبالعممََوالمعرفةَ،والشخصيةََالقياديةَ .

اؤنا َإلى َالداخلَ َوالخارجَ ،فقد َأطمقت َالجامعةََ
وحيث َإن َطمبتَنا َىم َسفرَ
برنامجَ َ"القيادةَ َوالمواطنةَ َالفاعمة"َ ،ليستيدفَ َطمبةَ َالبكالوريوس َعمى َمدىَ

أربعَ َسنواتَ،وسيَطبقَ َبدءا َمنَالعامَ َاألكاديميَالمقبلَعمىَالطمبةَ َالجددَ،
وييدفَ َىذا َالبرنامجَ َإلى َتطويرَ َمياراتَ َالطمبةَ َفي َالتعممَ َوالتواصلَ،
وتعزيزَ َقدراتَيم َالرياديةَ َفي َخدمةَ َالوطنَ َوالمجتمعَ ،ليتخرجوا َمتسمحينَ
بمياراتَ َعصريةَ َتتطمبَيا َثورةَ َالتكنولوجيا َوالتواصلَ ،باإلضافةَ َإلىَ
المياراتََالمعرفيةََالتيَاكتسبوىاَعبرََالمساقاتََاألكاديميةَ .

كما َأطمقت َالجامعةَ َبوابةَ َمساريَ َاإللكترونيةَ ،وىي َنظامَ َمتكاملَ َلتشبيكََ

طمبةَ َوخريجي َجامعةَ َبيرزيت َبسوقَ َالعملَ ،ومنصةَ َلممؤسساتَ َوالشركاتََ
لإلعالنََعنَفرصََالعملََوالتدريبَ .
َ
الحضورََالكريمَ ،

لقد َكان َالعامَ َاألكاديميَ َالمنصرمَ َمميئا َباإلنجازَ َوالعملَ َوالتميزَ ،فقدَ

احتضنَ َحََرمَ َجامعةَ َبيرزيت َ(الحديقةَ َاليندسيةََ -التكنوبارك)َ ،التي َتدخلََ

نَ
فيياَالجامعةَ َكشريكَ َميمََ،باألرضَ َوالكفاءاتَ َالبشريةَ،لكنَالفائدةَ َستكو َ

لعمومََفمسطينَ .

وقدَحققَاألكاديميون َوالطمبةَ َخاللَ َىذاَالعامَ َالعديدَ َمنَاإلنجازاتَ َالفرديةََ

والجماعيةَ ،محميَا َوعربيَا َودوليَاَ ،ال َعمى َالصعيدَ َاألكاديميَ َوحسبَ ،بلَ

عمىَمختمفََالصَعد؛َفقدَاستضافتَمالعبََجامعةََبيرزيتَالبطولةََالدوليةََ

لمتايكواندوَ ،وحققنا َمرتب اَة َمتقدم اَة َمن َحيثَ َالنظامَ َواإلشرافَ ،وفاز َفريقََ
الجامعةَ َلكرةَ َالسمةَ َلمطالباتَ َبالمركزَ َاألولَ َعمى َاتحادَ َالجامعاتََ
الفمسطينيةَ ،وطَمبَ َمنو َتمثيلَ َفمسطين َفي َبطولةَ َجامعاتَ َالدولَ َالعربيةَ،

إضاف اَةَإلىَإنجازاتََفرديةََفيَالتنسََواإلسكواشَوالرياضاتََالقتاليةَ .

كما َفاز َفريقَ َجامعة َبيرزيت َبجائزةَ َأفضلَ َمرافعةَ َكتابيةَ َفي َمسابقةََ

المحكمةَ َالصوريةَ َالجنائيةَ َالدوليةَ َالتيَعَقدتَفيَالىايَ،وفازت َالجامعةََ
بالمرتبةَ َاألولى َفي َمسابقةَ َالمؤتمرَ َالدولي َلمحاكاةَ َجامعةَ َالدولَ َالعربيةَ

المنعقدةَ َفي َمصرَ ،وأفضلَ َمترافعَ َفي َمسابقةَ َالمحكمةَ َالصوريةَ َالعربيةََ
المنعقدةََفيَمصرَ .
ذكرىا َفيَ
ولعل َاإلنجازاتَ َالتي َحققتيا َجامعةَ َبيرزيت َىذا َالعام َيصعب َ َ
ىذاَالحفلَ،لكنياَتؤشرََإلىَمستوىَالتقدمََالذيَتحققَوَالجامعةََفيَاألنشطةََ

المنيجيةَ َوالالمنيجيةَ،التيَنَعولَ َعميياَكثي ارَفيَصقلَ َطمبتَناَ،وفتحَ َآفاقََ
تفكيرىم َومعرفتَيم َعمى َمناطقَ َأرحبَ ،تؤسسَ َلقادةَ َفي َمجتمعاتَيمَ،
َ
وأعضاءََفاعمينَفيَوطنَيمَ .
َ
الحضورََالكرامَ ،

إنَجامعةََبيرزيتَتساعدَطمبتياَالممتحقينَبياَ،ويعانونَمنَمشاكلَماليةَ،
وتمد َليمَيد َالعون َوفق َاإلمكانيات َالمتاحةَ،الَسيماَالمتفوقينَمنيمََ،وىيَ

تفعلَذلكَعبرََالمنحََوالمساعداتََواإلعفاءاتَ،التيَاستفادَمنياَخاللََىذاَ

العامَ َاألكاديميَأكثرَ َمنَخمسةَ َآالفَ َطالب َبنسب َمتفاوتةَ،بمبمغَ َيناىزََ

الخمسةَ َماليين َونصفَ َالمميون َدوالرَ ،وفَرتيا َالجامعةَ َمن َميزانيتَيا َومنَ
مساىماتَ َالداعمين َالخيرينَ ،إيمانا َمنيم َبدورَ َالجامعةَ َفي َالنيضةََ
المجتمعيةَ،وأنتيزَ َىذهَالفرصةَ َألشكرَ َكلَ َاألياديَالبيضاءَ َالتيَماَبَخَمَتَ
يومَا َفيَدعمَ َالجامعةَ،فاالستثمارَ َفيَالتعميمَ َوفيَاإلنسانَ َالفمسطينيَ َىوَ

خيرََاستثمارَ،لبناءََمجتمعََمتقدمََووطنََمتحررََنطمحََأنَنعيشََفيوَ .
َ

يجاتَ،وأبنائيَالخريجينَ ،
َ
بناتيَالخر
ىذا َيومَكم َفابتيجواَ ،وىذه َفرحةَ َأىاليكمَ ،فافرحوا َمعيمَ ،واعمموا َأن َىذهَ

الخطوةََمقدمةََضروريةََلدخولََمعتركََالحياةَ،وكلََماَقدمتوَجامعةََبيرزيتَ
لكمَىوَفتحَ َنوافذَ َفيَجدارَ َالعممَ ََوالمعرفةَ،وعميكمَأنَتكممواَالميمةَ،وأنَ
تتمتعواَبيمةَ َعاليةَ َتعينَكمَعمىَمقارعةَ َالحياةَ َومَنازلةَ َالمصاعبَ،فالدربََ

طويلََوشاقََ،والحياةََمعركةََمنَالتحدياتََالتيَنثقََأنكمَأىلََلياَ،وقادرونَ
عمىَالسيرَ َفيياَببراعةَ َوايمانَ،لتنثرواَالمعرفةَ َوتعممواَالعممَ،فبكمَيزدىرََ

الوطنَ ،وبسواعَدكم َتتحررَ َفمسطينَ ،واعمموا َأن َالعممَ َسالحَ َفعالَ َفيَ

زمانَناَ،والمعرفةََالحقيقيةََىيَالتيَتثبَتََالحقََوتنتصرََلمحريةَ،التيَستأتيَ
حتماَ .

ىَتباشيرىاَعمىَوجوىَكمَووجوهََ
َ
بناتيَوأبنائيَ،ىوَنيايةَ َبدايةَ،نر
َ
تخرجَكمَ،

أىاليكمَ ،والرفعةَ َال َتَسَمَمَ َنفسَيا َإال َلمن َينشدونيا"َ ،فمن َال َيحبَ َصعودََ
الجبالََ،يَعَشََأبدََالدىرََبينََالحَفَر"َ .
َ

الحضورََالكريمَ ،
ىذا َيومَ َحصادَ َتعبَ َالسنينَ ،وىو َحصادَ َعظيمَ َومفرحَ ،وأسرةَ َجامعةََ
ممؤىا َالعطاءََ
َحياة َ َ
اَ
بيرزيت َسعيدةَ َمثمَكم َبيذه َالفرحةَ َ ،وتتمنى َلمخريجين

واإلنجازَ .

ألفََمبروكََلمجميعَ،وجعلَهللاََأيامَكمَكمَياَمميئ اَةَباألفراحَََوالمسراتَ .
والسالمََعميكمَورحمةََهللاَوبركاتو.

