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السفیر الروسي یزور جامعة القدس المفتوحة ویبحث سبل التعاون
تاريخ النشر : 14-11-2017

رام هللا - دنیا الوطن 

استقبل رئیس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة المھندس عدنان سمارة، ورئیس الجامعة أ. د. یونس

عمرو، السفیر الروسي لدى فلسطین د. حیدر رشید أغاتین، وذلك یوم الثالثاء الموافق  14 /11 /2017م،

في مقر رئاسة الجامعة بمدینة رام هللا. 

وبحث الجانبان خالل لقاء عقد بینھم سبل التعاون بین الجامعات الفلسطینیة ونظیرتھا الروسیة، ثم اّطلع

على التطور الذي تشھده جامعة القدس المفتوحة، وزار فضائیة القدس التعلیمیة التابعة للجامعة فرع برام

هللا والبیرة. 

في بدایة اللقاء، رحب المھندس عدنان سمارة رئیس مجلس األمناء بالحضور، مؤكداً أن جامعة القدس

المفتوحة ھي جامعة الكل الفلسطیني، مشیراً إلى أن العالقات الفلسطینیة الروسیة عالقات طویلة، ونكّن

لروسیا كل المحبة واالحترام. 

إلى ذلك، رحب رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو بالسفیَر والوفَد المرافق، وأطلعھ على النجاحات

والتطورات التي شھدتھا جامعة القدس المفتوحة، مشیراً إلى أنھا أضحت كبرى الجامعات الفلسطینیة

یدرس فیھا ما نسبتھ (40%) من طلبة التعلیم 

العالي في فلسطین. 

وقال أ. د. عمرو إن "القدس المفتوحة" ھي جامعة منظمة التحریر، وقد افتتحت لحاجة شعبنا لتوفیر

التعلیم في ظل إجراءات االحتالل الرامیة إلى عرقلة التعلیم الجامعي بإغالق الجامعات، واستطاعت
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الجامعة أن توفر طریقة للتغلب على إجراءات االحتالل ومرامیھ. 

ثم أوضح أ. د. عمرو أن القدس المفتوحة بدأت عملھا في الوطن منذ عقدین ونصف، وقد كانت والدتھا

عسرة، لكنھا تطورت مع دخول السلطة الوطنیة إلى أرض الوطن وتقدمت بخطى سریعة نظراً اللتفاف

أبناء شعبنا حولھا واھتمام القیادة بھا، وسخر هللا 

لھا قیادة مخلصة بذلت كل الجھود من أجل رفعتھا، حتى أضحى لھا (20) فرعاً تعلیمیاً: (5) في قطاع

غزة، و(15) بالضفة الغربیة، ثم نجحت في توفیر مختلف الوسائط التعلیمیة. 

وبین عمرو أن الجامعة توفر للطلبة العاملین التعلیم الذي یحتاجونھ، أما إذا كانوا یبحثون عن وظائف فإن

الجامعة تتواصل معھم في أثناء دراستھم وبعد تخرجھم لھذا الغرض. واإلقبال على الجامعة یرتفع عاماً

بعد عام؛ فقد وصل عدد المسجلین فیھا خالل العام األكادیمي الحالي نحو (17) ألف طالب. 

من جانبھ، قال سعادة السفیر د. حیدر رشید أغاتین، إن المواقف الروسیة الداعمة لفلسطین ستتواصل في

المستقبل، وإن فخامة الرئیس بوتین یولي الحقوق الفلسطینیة المشروعة المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطینیة

اھتماماً كبیراً ویدعمھا كل الدعم. 

وأضاف سعادتھ أن روسیا تسعى لتفعیل التعاون في مختلف المجاالت، بما فیھا التعاون في مجال التعلیم

العالي الذي تسعى لتفعیلھ مع الجامعات الفلسطینیة لتبادل الخبرات بین الجانبین. 

وأوضح أیضاً أن الموقف الروسي من فلسطین لم یتغیر منذ خمسة عقود، وقد دعمنا منظمة التحریر في

األمم المتحدة بصفتھا ممثالً شرعیاً ووحیداً للشعب، وكذلك اعترفنا بإعالن االستقالل في الجزائر عام

1988م، وتحولت ممثلیة روسیا لدى فلسطین إلى سفارة، وھا ھي فلسطین الیوم دولة لھا سفارتھا في

موسكو بكامل الصالحیات. 

یقول سعادة السفیر أغاتین: "إن السفارة الروسیة في فلسطین تعمل في الوقت الحالي تحت ظروف صعبة
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بسبب االحتالل، كوننا نعمل كدبلوماسیین في دولة فلسطین، وسفارة روسیا تعمل مباشرة بالتواصل مع

موسكو، وھذا النمط من التعاون یعّد إنجازاً 

كبیراً لدولة فلسطین. وإن تشكیل اللجنة الحكومیة الفلسطینیة الروسیة تؤكد أن روسیا تتعامل مع فلسطین

كدولة، واالجتماعات لھذه اللجنة بین الوزراء الفلسطینیین والروس وضعت برنامجاً عملیاً للتعاون في

مختلف القطاعات" 

ودعا أغاتین إلى تفعیل التعاون في مجال التعلیم العالي في عمل اللجنة الحكومیة الروسیة الفلسطینیة،

لیكون التواصل بین الجامعات عبر غطاء حكومي فلسطیني روسي. وقال إن التعاون بین القطاعات

التعلیمیة تعاون مباشر یتم عن طریقة اللجنة 

الحكومیة الفلسطینیة الروسیة. 

في سیاق منفصل، یقول: "إنھ من باب الصداقة ومن باب مصالحنا في الشرق األوسط، ال نسمح بأن

تستمر الحروب والدماء وسیطرة المنظمات اإلرھابیة على مناطق في الشرق 

األوسط، ونحن نرید تعزیز السیادة ثم البدء بمساعدة الدول المتضررة من اإلرھاب بإعادة البناء". 

من جانبھ، عبر د. محمد نجاجرة، رئیس الجمعیة األكادیمیة الفلسطینیة الروسیة، عن سعادتھ بالتعاون مع

جامعة القدس المفتوحة، مشیراً إلى تقدیم نحو (140) منحة لطلبة فلسطینیین في الدراسات العلیا ببرامج

البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه 

في روسیا. ولكي تتعزز عالقات التعاون الفلسطینیة الروسیة یقول: "سعینا عبر السفارة الروسیة لعقد

المؤتمر الدولي األول في منتصف شھر آذار، ویسعدنا أن تكون القدس المفتوحة جزءاً من ھذا المؤتمر". 

حضر اللقاء نائب رئیس الجامعة للشؤون المالیة د. عصام خلیل، ومساعد رئیس الجامعة لشؤون

العالقات الدولیة د. م. عماد الھودلي، ومدیر فرع الجامعة برام هللا والبیرة د. حسین حمایل، وعمداء

الكلیات، ومدیرو الدوائر والمراكز. ومن الجانب الروسي حضرة مستشارة السفیر سبیرنا تاتیانا، ومن

الجمعیة االكادیمیة 
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الفلسطینیة الروسیة د. ماجد ملحم، ود. فایز فریحات، ود. رحاب السعدي. 

وبعد انتھاء االجتماع مع رئاسة الجامعة، اطلع الوفد على عمل فضائیة القدس التعلیمیة، واستمع إلى

شرح من القائم بأعمال مدیر اإلنتاج في الفضائیة أ. مھند منصور لتفاصیل عمل الفضائیة، والبرامج

والمحاضرات التعلیمیة المنتجة فیھا. 

في ختام الزیارة، زار الوفد الروسي فرع الجامعة برام هللا والبیرة، واستمع من مدیر الفرع د. حسین

حمایل إلى تطورات العمل إلنشاء مبان مملوكة للجامعة، وإلى تفاصیل الدراسة في الفرع، فیما أبدى

الوفد إعجابھ بالتعلیم المفتوح في فلسطین.
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