
16/01/2018 "رجل األعمال الحرازین یطلع على مشروع مبنى "حسن الحرازین األكادیمي

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1115845.html 1/4

رجل األعمال الحرازین یطلع على مشروع مبنى "حسن الحرازین األكادیمي"
تاريخ النشر : 13-01-2018

  

رام هللا - دنیا الوطن 

أطلع رئیس مجلس األمناء م. عدنان سمارة، ورئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، ومحافظ محافظة رام

هللا والبیرة د. لیلى غنام، ومدیر فرع الجامعة برام هللا والبیرة د. حسین حمایل، رجَل األعمال الفلسطیني

السید حماد حسن الحرازین على مراحل تشیید مبنى "حسن الحرازین األكادیمي" في فرع رام هللا

والبیرة. 

جاء ذلك بحضور نائب رئیس مجلس األمناء د. ریاض الخضري، ونواب رئیس الجامعة ومساعدیھ،

ومدیري الفروع، وعمداء الكلیات، ومدیري الدوائر والمراكز، ومجلس اتحاد الطلبة القطري، وعدد من

طلبة الجامعة. 

وقدم م. سمارة وأ. د. یونس عمرو نبذة عن تطورات البناء لضیف الجامعة الكبیر السید "حماد حسن
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الحرازین"، ووضعاه في صورة تفاصیل المبنى األكادیمي الذي یجري تشییده حالیاً، وھو یحمل اسم

"مبنى حسن الحرازین" باسم والده رحمھ هللا. 

وتجول الضیف في أروقة المبنى الجدید، ثم اّطلع على الحیاة األكادیمیة والطالبیة في مبنى مسقط

المجاور، ثم زار مختبرات الجامعة والتقى عدداً من الطلبة وتحدث إلیھم. 

وشكرت د. لیلى غنام السید حماد الحرازین على جھوده في تمویل المبنى، وقالت إن جامعة القدس

المفتوحة بطلبتھا وبحركة الشبیبة ستبقى حامیة الحلم الفلسطیني وحاملة حلم الرئیس أبو عمار بالوصول

إلى الدولة المستقلة تحت رایة فخامة رئیس دولة فلسطین محمود عباس "أبو مازن". وقالت د. غنام إنھ

یجب شكر الطاقم العامل في محافظة رام هللا والبیرة الذین أنجحوا زیارة رجل األعمال الحرازین،

وعملھم المتواصل لرفعة أبناء فلسطین، وعلى رأسھم أبناء محافظة رام هللا والبیرة. 

وقالت غنام إن قصة نجاح حماد الحرازین قصة ستدرس في الجامعة وستصبح منھجاً للشباب الفلسطیني

في كیفیة بناء نفسھ؛ فقد خلق من رحم المعاناة في حي الشجاعیة وخرج وأصبح رجل أعمال بارًزا. 

وقال م. سمارة إن "القدس المفتوحة" أسرة متكاملة تواصل عملھا من أجل خدمة أبناء شعبنا. وإن

الحرازین ضرب مثالً لكل رجل أعمال فلسطیني یدعم صمود أبناء شعبھ ویسھم في تثبیتھم في أرضھم،

"فلدینا في القدس المفتوحة (20) فرعاً، وكل مبانیھا أضحت ملكاً لھا في قطاع غزة، وھا ھي معظم

مبانیھا في الضفة الغربیة جاھزة، وبقي القلیل منھا یحتاج إلى استكمال". 

ثم أوضح م. سمارة أن الجامعة نھجت نظام التعلیم المفتوح، وھي من الجامعات التي تبنت ھذا النظام في

الوطن العربي، وأضحت رائدة الجامعات على مستوى الوطن العربي، والجامعة األكبر على مستوى

الوطن؛ إذ تضم ما نسبتھ (40%) من طلبة التعلیم العالي في فلسطین. 

وأعلن أ. د. یونس عمرو عن تكلیف عمید كلیة الدراسات العلیا، أ. د. حسن السلوادي، بكتابة السیرة
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الذاتیة للسید حماد حسن الحرازین لتكون منھجاً یدرس ألبنائنا كمتطلب دراسي، نظراً ألھمیة الدور الذي

یقوم بھ السید حماد حسن الحرازین. 

وقال السید حماد الحرازین إنھ لمس طموحاً في الشارع الفلسطیني، وما زالت الجبھة الفلسطینیة جبھة

مرتفعة وصامدة في وجھ االحتالل، "أما نحن الفلسطینیین األصیلین الذین تركنا وطننا في سن صغیرة،

فسنواصل المسیر وسنواجھ تلك العقبات الكثیرة". 

وأضاف الحرازین: "إن العلم ھو المخرز الذي بھ نفتح كل الجدران ونتخطى كل الصعاب، لھذا أنا أدعم

العلم في بلدي فلسطین، وإني سعید بحب أھلي وبلدیواحترامھم لي". 

ثم تابع: "إنھ خالل مسیرتي وعلمي، أستطیع أن أتحدث مع أي شخص في العالم، ولكن ال یوجد مكان

أفضل من فلسطین، رغم أنني زرت كل العالم، وسأواصل دعم أبناء شعبنا الفلسطیني، ودعم جامعة

القدس المفتوحة". 

وقال أیضاً: "لم تمّر لحظة في حیاتي إال وأنا أفكر في فلسطین وأعمل من أجلھا، إیماناً بأنفسنا وبالتعلیم،

وإن تذّكرنا شھداءنا وتعظیمھم في نفوسنا ھو سبیلنا؛ فنحن أصحاب قضیة، وما أموالي إال واسطة من

أجل دعم التعلیم في وطني، فھي أموال من حق الشعب الفلسطیني". 

إلى ذلك، قال د. حسین حمایل، مدیر فرع رام هللا والبیرة، إن حماد الحرازین یمثل أبناء فلسطین البارین

الذین یسھمون في دعم أبناء شعبھم وتمویل المشاریع الصحیة والتعلیمیة في مختلف أرجاء الوطن. 

وقدم د. مفید جاد هللا، محاضر اللغة اإلنجلیزیة في الجامعة، قصیدة حول أھمیة الدعم والعطاء والبذل من

أجل خدمة األرض المباركة وصمود أبناء شعبنا الفلسطیني، مشیداً بالسید الحرازین على دعمھ ألبناء

شعبنا ومؤسساتھ. 
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ثم قدم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة صورة تذكاریة للسید حماد الحرازین تجمعھ مع

الرئیس الشھید الراحل یاسر عرفات. 

سبق االحتفاَل قیاُم رئیس مجلس األمناء م. عدنان سمارة ورئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، بتكریم

حماد الحرازین بمنحھ درعاً تقدیریة، وذلك على ھامش غداء عمل أقیم في فندق (الملینیوم) بمدینة رام

هللا، یوم الخمیس الموافق 11-1-2018م، بحضور نائب رئیس الوزراء د. زیاد أبو عمرو، ووزیر

التربیة والتعلیم العالي د. صبري صیدم، ووزیر العمل د. مأمون أبو شھلة، ومحافظ محافظة رام هللا

والبیرة د. لیلى غنام، وعدد من الشخصیات الوطنیة والمستفیدین من المنح التي یقدمھا الحرازین. 

وأكد أ. د. عمرو، على ھامش التكریم، أن جامعة القدس المفتوحة تقدر دور رجال األعمال وعلى رأسھم

حماد الحرازین، ودعمھم المسیرة التعلیمیة، ذلك أن الدعم المقدم لفرع رام هللا والبیرة سیسھم في تطویر

التعلیم وتوفیر مبان مملوكة للجامعة، توفر بیئة تدریسیة ممیزة تخدم التعلیم المفتوح.  

ویذكر أن الحرازین یمّول تشیید مبنى الطلبة في فرع رام هللا والبیرة.
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