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القدس المفتوحة تشارك في مؤتمر دولي بتركيا حول القضية الفلسطينية
17-10-31

رام هللا - دنيا الوطن 

شاركت جامعة القدس المفتوحة في المؤتمر الدولي الذي جاء بعنوان "تركيا والقضية الفلسطينية"، وانعقد في رحاب

جامعة نجم الدين أربكان في قونية-تركيا.  

مثل الجامعة في المؤتمر أ. د. عبد الرحمن محمد مغربي، الذي ترأس إحدى جلسات المؤتمر وقّدم بحًثا بعنوان: "موقف

الجهاز اإلداري في متصّرفية القدس من الهجرة اليهودية واالستيطان في فلسطين ُقــبـــيــل االنقالب على السلطان العثماني

عبد الحميد الثاني (محمد آصف بك) قائم مقام يافا ُأنموذًجا"، وأ. د. نعمان عمرو الذي ترأس إحدى جلسات المؤتمر وقّدم

بحًثا بعنوان: "اليهود في مدينة الخليل بين العهد العثماني وعهد االحتالل اإلسرائيلي (دراسة مقارنة)". 

وشاركت في المؤتمر العلمي (16) دولة، وبلغ عدد المشاركين الذين تقدموا بأبحاث علمية (160) مشارًكا، تم تقسيمهم على

(30) جلسة، وحضره العديد من الشخصيات الرسمية التركية والفلسطينية، وعلى رأسهم ممثل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ورئيس جامعة نجم الدين

أربكان، ورئيس بلدية قونية، وسفير فلسطين في تركيا، ورئيس بلدية الخليل، وقنصل تركيا العام في القدس، وممثل عن جامعة القدس المفتوحة االستاذ الدكتور عبد

الرحمن محمد مغربي، واألستاذ الدكتور نعمان عمرو. 
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ويأتي المؤتمر في إطار تعزيز التعاون بين جامعة نجم الدين أربكان وجامعة القدس المفتوحة مستقبالً بما يخدم المسيرة العلمية في فلسطين، وبما يخدم القضية

الفلسطينية التي تأخذ أهمية خاصة في السياسة الخارجية للحكومة التركية. 

وجاء في كلمة رئيس جامعة نجم الدين أربكان األستاذ الدكتور مظفر شكر أن جامعة نجم الدين أربكان وجامعة القدس الفتوحة تضعان مصلحة الشعب الفلسطيني على

رأس األولوية، وأشار إلى أهمية الدور الدولي واإلقليمي الذي تلعبه تركيا في دعم القضية الفلسطينية، وبما يدعم قيم األخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين التركي

والفلسطيني وإسهاماتهما التاريخية في البناء الحضاري في منطقة الشرق األوسط.  

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر األستاذ الدكتور مراد جمرك بجامعة القدس المفتوحة، ونوه بالدعم التركي للقضية الفلسطينية، وقال: "إن مناظر الدماء والرصاص

والحجارة في القدس تذكرنا بالحروب الصليبية، وال يستطيع أحد أن يهرب من جروح القضية الفلسطينية". 

وشكر ممثلو "القدس المفتوحة" في المؤتمر القائمين على فعاليات المؤتمر وبّينوا أن الجامعة تتطلع إلى توسيع التعاون مع الجامعات التركية بوجه عام وجامعة نجم الدين

أربكان بوجه خاص، في مجالي البحث العلمي والدراسات العليا.

أخبار ذات صلة
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