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رئیس "القدس المفتوحة" یتحدث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطینیة
تاريخ النشر : 29-01-2018

رام هللا - دنیا الوطن 

تحدث رئیس جامعة القدس المفتوحة عضو المجلس الثوري أ. د. یونس عمرو، في ندوة نظمتھا حركة

الشبیبة الطالبیة ومجلس الطلبة بفرع الجامعة بیطا، وذلك یوم اإلثنین الموافق  29 /01 /2018م، حول

آخر المستجدات على الساحة الفلسطینیة 

واألوضاع التي تمر بھا القضیة الفلسطینیة. 

حضر الندوة التي عقدت في مقر الفرع أعضاء المجلس التشریعي: أبو علي یطا، وموسى أبو صبحة،

وزھران أبو قبیطة، وأمین سر إقلیم یطا والمسافر بحركة فتح د. كمال مخامرة، ومدیر فرع یطا د. محمد

الحروب، ومدیر فرع دورا د. جمال بحیص، ومدیر فرع الخلیل د. عبد القادر الدراویش، ورئیسا بلدیتي:

یطا محمد الشواھین، ودورا د. نعمان عمرو، ورؤساء المؤسسات الرسمیة والخاصة ومؤسسات المجتمع

المحلي، وقادة األجھزة األمنیة جنوب الخلیل، وحشد كبیر من طلبة الفرع، وممثلون عن عشائر یطا.  

في بدایة حدیثھ، رحب أ. د. عمرو بالحضور واستذكر الشھداء، وعلى رأسھم الشھید یاسر عرفات،

مشیًرا إلى أن جامعة القدس المفتوحة كانت حلم القادة العظام حینما استفحلت إجراءات االحتالل

اإلسرائیلي ضد أبناء شعبنا بتقطیع أوصال الوطن وإغالق المؤسسات، وجاءت القدس المفتوحة وتطورت

حتى وصلت مرحلة التعلیم المدمج الذي یزاوج بین التعلیم اإللكتروني والتعلیم المفتوح، إلى أن وصلت

مرحلة اكتمال الوسائط التعلیمیة بإطالق فضائیة القدس التعلیمیة، وھذا النظام المدمج تأخذ بھ 

كبریات الجامعات في العالم ھروًبا من التكلفة العالیة للتعلیم. 

وقال إن جامعة القدس المفتوحة لم تھمل النشاطات المجتمعیة والوقوف إلى جانب أبناء شعبھا،
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وستواصل القیام بالدور الوطني المنوط بھا، إضافة إلى الدور التعلیمي. والجامعة الیوم تسعى للوصول

إلى امتالك مباٍن خاصة بھا في مختلف فروع الجامعة، مقدًما شكًرا لكل من أسھم في تشیید فرع یطا،

داعًیا الجمیع إلى 

استكمال البناء في فرع یطا، مؤكًدا أن إدارة الجامعة مستعدة أن تدفع حصتھا في استكمال األبنیة. 

وحول المستجدات السیاسیة األخیرة، قال أ. د. عمرو: "لیس مع الشعب الفلسطیني أحد إن لم یكن مع

نفسھ، فشعبنا یتعرض الحتالل إحاللي استیطاني، وھو احتالل یستخدم كل الوسائل في التآمر على أبناء

شعبنا، لكن هللا قّیض لنا قیادة حملت األمانة من الشھید أبو عمار إلى فخامة الرئیس محمود عباس، الذي

یتبع تكتیًكا سیاسًیا أورثھ تھمة غریبة الشكل ھي اإلرھاب الدبلوماسي".  

وأشار إلى أن رئیس دولة فلسطین یعمل حالًیا على نقل معاناة الشعب الفلسطیني للعالم ویحارب دبلوماسًیا

لفضح رئیس اإلدارة األمیركیة دونالد ترامب وإفشال إعالنھ بنقل السفارة األمیركیة إلى القدس واعتبارھا

عاصمة لدولة االحتالل، معبًرا عن رفض الشعب الفلسطیني لھذا اإلعالن جملة وتفصیالً. 

ووصف وعد ترامب بأنھ أخطر على شعبنا الفلسطیني من وعد بلفور الذي منحت بموجبھ بریطانیا

فلسطین للیھود، لذلك یجب أن یدرك ترامب وإدارتھ العنصریة المنحازة لالحتالل أن شعبنا الفلسطیني

سیقاوم ھذا القرار بكل ما أوتي من قوة، ولن یسمح لھ بأن یمر مھما كلف شعبنا مقاومة ذلك القرار،

فنحن حالًیا في مرحلة المقاومة الشعبیة لھذا القرار ویمكن أن تنتقل لمرحلة أخرى. 

وبین أن شعبنا الفلسطیني الكنعاني تعرض لعدید من االحتالالت، وكلھا زالت وذھبت، وحّقت كلمة

الرئیس أبو مازن "إننا ھنا باقون ولن نرحل بل سیرحل االحتالل، وإعالن ترامب للقدس عاصمة

لالحتالل ال یعني أي شيء، وشعبنا وقیادتھ سیواصل التحدي والصمود، فال توجد للیھود عالقة دینیة بھا،

بل عالقتھم بھا عالقة احتالل حربي". 

وتحدث عمرو عن بعض االستخدامات الخاطئة على ألسنة اإلعالمیین والمثقفین، مثل مصطلح (قدس
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ل عدم استخدامھ لوصف مدینة القدس المحتلة.  األقداس)، مؤكًدا أنھ مصطلح یھودي یفضَّ

وقال أ. د. عمرو: "إن صراعنا مع االحتالل حالًیا على موطئ القدس، وعلینا أن نواصل الصمود فوق

أرضنا، وأال نغادرھا مھما كانت الظروف، ثم على أبناء شعبنا أن یتكاثروا للتغلب دیمغرافًیا على الیھود،

فنحن بحاجة لدعم المقدسیین لتثبیتھم 

فوق أرضھم؛ فالمقدسي مھم كما األقصى مھم، ألن وجود األقصى بال مقدسیین وبال مصلین قد یتحول

إلى متحف مثل جامع غرناطة، وربما تھدمھ إسرائیل وتبني مكانھ الھیكل، لذلك علینا دعم صمود

المقدسیین بالمال أوالً وبالمعنویات ثانًیا، ثم 

بالمحامین لنؤمن للمقدسي كل احتیاجاتھ حتى یبقى على أرض القدس". 

ثم دعا الجمیع إلى االلتفاف حول القیادة في مساعیھا لدعم صمود شعبنا والتصدي إلعالن ترامب، وكذلك

دعا حركة حماس لتمكین الحكومة في قطاع غزة من القیام بعملھا. 

وكان افتتح الندوة رئیس مجلس الطلبة بفرع یطا عالء مخامرة، مرحًبا برئیس الجامعة وبالحضور

المشاركین في الندوة، مؤكًدا أن "القدس المفتوحة" ستبقى جامعة الكل الفلسطیني، وجامعة منظمة

التحریر، وجامعة الشھید یاسر عرفات، وجامعة الشھداء واألسرى والجرحى األبطال الذین حافظوا على

العھد. 

ورحب مخامرة بالحضور جمیًعا باسم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة، شاكًرا رئیس الجامعة

على مشاركتھ في ھذه الندوة. 

ثم تحدث مدیر فرع یطا د. محمد الحروب، مرحًبا باألستاذ الدكتور یونس عمرو، وبالحضور جمیًعا،

مؤكًدا أن القدس المفتوحة منارة للعلم وشوكة في حلق المحتل، فھي تصل إلى أبناء شعبنا في مختلف

أماكن وجودھم في المناطق المتاخمة لھذا المحتل المغتصب.  
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وأضاف إنھ یجب على أبناء شعبنا مواصلة الصمود في وجھ االحتالل، وقال: "لن نترك أرضنا في

جنوب الخلیل، ولن یرعبنا المحتل، وستواصل جامعة القدس المفتوحة توفیر التعلیم ألبناء شعبھا في یطا

ومسافرھا". 

وعقب انتھاء الندوة، استمع الحضور بمن فیھم أ. د. عمرو لفقرة فنیة وطنیة ملتزمة قدمھا مجلس شباب

محافظة الخلیل، كذلك لوقفة فنیة أخرى للطالبة مجدولین أبو عرام. 

وفي الختام، كرمت المؤسسات والشخصیات رئیس الجامعة بدروع تكریمیة، وكانت على النحو اآلتي:

مجلس اتحاد الطلبة، وحركة الشبیبة الطالبیة، وإدارات فروع یطا ودورا والخلیل، وإقلیم حركة فتح في

یطا، ورئیس بلدیة دورا د. نعمان عمرو، 

والقائم بأعمال رئیس بلدیة یطا أ. محمد شواھین، ورئیس بلدیة الكرمل أ. توفیق أبو ملش، ورئیس بلدیة

السموع أ. حاتم محارق، والمكتب الحركي ألسرى مدینة یطا، واألخوة في التوجیھ السیاسي یمثلھم العقید

إسماعیل غنام، ولجنة التثقیف الوطني، والعقید ماجد أبو ھاشم مدیر األمن الوقائي. 
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