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 كلمة رئيس جامعة بيرزيت الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة

 الراهن" الفلسطيني بالواقع واالجتماعي النفسي التدخل في افتتاح مؤتمر "إستراتيجيات

 16/4/2016السبت 

 

 ،بيرزيت ة  جامع وأسرة   ضيوف  

 ه،ه ولقب  باسم   الكرام، كل   الحضور  

 

 الخير. كم بكل  صباح   الل   أهاًل وسهاًل بكم وأسعد  

نا دوًملللا، وبلللال مللللل، يلللدفع   غاشلللم  تحلللت احلللتالل   فلسللليينييك، وأك نكلللوك   نا فلللن أك نكلللوك  قلللدر   لعللل  

 أو نستسلم. االحتالل، دوك أك ننحنن   اعتداءات   كل   لنواجه  

 بللة  ليلوأدعللو لاالحللتالل،  أسللرانا فللن سللجوك   لكللل   العاجللل   أك أتمنللا الجللر    اسللمحوا لللن فللن البدايللة  

 هم.دراست   إلا مقاعد   والعودة   بالحرية  المعتقليك 

عاًملا، وهلن  هلا اننلا عشلر  ها ديملا اللواو ، عمر  اسلم   فلسليينية   اليوم، هنلا  يجللة   إليكم   وأنا أتحدث  

 االحتالل. مك سجوك   أيام   خالل   الحرية   تنتظر  و   فن العالم أسيرة   أصغر  
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ن بهلا الكبلار، ولعل ل أك يملر   يمكلك   تجربة   السادس، وقد تعرضت ألبشع   فن الصف   إك ديما يالبة  

 هللا مللك اليلبللة  ديمللا وأمنال   أك يسللاعد   مللا يمكللك   المهللم   هلل ا الملل تمر   فللن توصلليات   أرجللو أك تكللوك  

 القاسية.  ه ه التجربة   مك تبعات   بسالم   علا المرور  

 مل تمر   إللا تنظليم   ،بالجامعلة اليلبلة   شل وك   ملادة  فن ع   واالجتماعن   النجسن   اإلرشاد   قسم   لقد بادر  

 النجسلية   اآلنلار   إيضاح  ه ، وهدف  الراهك الجلسيينن   بالواقع   جتماعن  واال النجسن   التدخل   ستراتيجيات  إ

 األوضلا    نتيجلة   ،الجلسليينن   فلن المجتملع   النجسلن   التلدخل   سلتراتيجيات  ا  و  ،الضاغية واالجتماعية  

 المحلللن   المجتمللع   م سسللات  الجامعللات  و  تللدخل   مللك خللالل   ،علللا اليلبللة هللاأنر  و  ،الراهنللة السياسللية  

 .النجسية بالصحة   المعنية  

 

 الكرام، الحضور  

 ل  ب للق   مللك واجتمللاعن   نجسللن   مللك تللدخل   ،الموجللودة الخللدمات   إلللا عللر    اليللوم   هلل ا الملل تمر   ييملل   

أك  أود  الجلسللليينن، و  المجتملللع   فئلللات   لكافلللة   ة  النجسلللي الخلللدمات   التلللن تقلللدم   الجلسللليينية   الم سسلللات  

 ضلحايا التعل ي    مركلز  و الجلسليينن،  اإلرشلاد   : مركز  فن ه ا الم تمر المشاركة   لم سسات  ا أشكر  

 القلللللدس   وجامعلللللة   الوينيلللللة، النجلللللاح   وجامعلللللة   الجلسللللليينن، األحملللللر   الهلللللالل   وجمعيلللللة   السياسلللللن،

 ليلا العيشاك. النجسية   وك ل  الخبيرة   المجتوحة،
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 فعللال   هم دور  يديك واألكللاديمييك اللل يك لللخصللائيبلليك األ بنللاء   حللوار   إلللا خللل    الملل تمر   كمللا يهللدف  

 .نا الجلسييننفن مجتمع   النجسية   حة  والص اإلرشاد   مهنة   فن صقل   م  مهو 

فلن  تسلاهم   بتوصيات   وأك يخر    ،بالنجاح الم تمر  ه ا  أعمال   أك تتكلل  وأرجو  ،بكمترحيبن  جدد  أ

 ،واالجتماعيلللة النجسلللية   الحاللللة   تلللرنيرات   فلللن فهلللم   جديلللدة   آليلللات   وضلللع  و  ،ةالمنشلللوده أهداف للل تحقيللل   

 . الراهنة   السياسية   ا   األوض فن سيا    النجسن   والتدخل  

 ه.وبركات   الل   عليكم ورحمة   والسالم  

 

 


