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"القدس المفتوحة" تفتتح مسرح الجامعة في فرعھا بالخلیل
تاريخ النشر : 04-03-2018

رام هللا - دنیا الوطن 

افتتحت جامعة القدس المفتوحة، یوم األحد الموافق  04 /03 /2018م، مسرح الجامعة الرئیسي في فرعھا

بالخلیل، وذلك باحتفال مھیب شارك فیھ عضو اللجنة المركزیة 

لحركة فتح، رئیس المجلس االقتصادي الفلسطیني للتنمیة واإلعمار "بكدار" د. محمد اشتیة، ومحافظ

الخلیل أ. كامل حمید، ورئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، ورئیس بلدیة الخلیل أ. تیسیر أبو سنینة، ومدیر

فرع الخلیل أ. عبد القادر الدراویش، 

وحشد كبیر من فعالیات محافظة الخلیل الرسمیة واألھلیة. 

 

وقام د. اشتیة، وأ. حمید، وأ. د. عمرو، وأ. أبو سنینة، وأ. الدراویش بقص الشریط إیذاناً بافتتاح

المسرح. وتم تمویل المسرح من صندوق النقد العربي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمیة، وبإشراف المجلس

االقتصادي الفلسطیني للتنمیة واإلعمار 

"بكدار"، لتجري تحت أقبیتھ جمیع فعالیات الطلبة وأنشطتھم في الفرع، وھو یتسع لـ (351) شخصاً. 

 

وقال محافظ الخلیل أ. كامل حمید، في كلمة ألقاھا نیابة عن فخامة رئیس دولة فلسطین السید محمود

عباس، إنھ شارك في كثیر من االحتفاالت في ھذا المسرح، ولكن ھذا االحتفال جاء بحلة جدیدة بعد

تشطیب المسرح وافتتاحھ، لخدمة طلبة القدس المفتوحة وأبناء محافظة الخلیل. 

 

وحیا أ. حمید جامعة القدس المفتوحة والقائمین علیھا، وعلى رأسھم أ. د. یونس عمرو، ناقالً تحیات السید

الرئیس محمود عباس لكل أبناء الوطن الغالي، ولكل أبناء محافظة الخلیل، مشیراً إلى أن شعبنا یواجھ

تحدیات كبیرة، وأن قائدنا العام األخ الرئیس یواجھ الیوم زیادة في الضغط والتكالب والتآمر، فھو یواجھ
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ما 

لم یواجھھ أحد من الرؤساء واألمراء، ویقول ما لم یقلھ أحد، ویثبت ویصمد أمام وجھ ما لم تستطع دول

كبرى أن تصمد أمامھ؛ لذلك نقول للرئیس: "نحن معك، وشعبك معك في ھذه المواجھة التي تثبت أن

فلسطین رقم صعب غیر قابل للكسر أو االندثار". 

 

وتابع القول: "إن القدس عنوان الصمود والتحدي حالیاً، ونحن بكل ما نقوم بھ من بناء مؤسسات فمن أجل

ھدف واحد (أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطین)، وھذا الحلم الذي ارتقى من أجلھ الشھداء، وعلى

رأسھم سید الشھداء أبو عمار، مشیراً إلى أن 

الحكومة تبذل جھوداً كبیرة من أجل خدمة أبناء شعبنا، خصوصاً في محافظة الخلیل، وقد حضر رئیس

الوزراء برزمة من المشاریع األسبوع الماضي تنفذ بكافة القطاعات". 

 

من جانبھ، قال د. محمد اشتیة إن كل من یحاول أن یتجاوز الشعب الفلسطیني وقضیة فلسطین ویرید أن

یأتي بصفقة العصر ویزج بشعبنا إلى أقصى األلم، نقول باسم الرئیس أبو مازن: "بعد ثالثة أیام من

اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح، سنبقى متمسكین بالثوابت الوطنیة، وإن أي حل سیاسي ال یلبي

الحد األدنى للشعب الفلسطیني، سواء أجاء من الوالیات المتحدة أم غیرھا، لن نقبل بھ أبداً". 

 

وأضاف د. اشتیة: "من یعتقد أن الرئیس عباس أو غیره من القیادة الفلسطینیة یمكن أن یقبل بأقل من الحد

األدنى لثوابت شعبنا فإنھ ال شك مخطئ، وھا نحن من جامعة القدس المفتوحة نقول إن كل الشعب

الفلسطیني ملتف حول ھذا الموقف السیاسي السلیم، فالرئیس محمود عباس قال لرئیس دولة عظمى (وھو

ترمب) أنت خارج الملعب، ألن من یمس بالثوابت الوطنیة حتماً سیكون خارج الملعب". 

 

وأوضح أن شعبنا یربي أبناءه في "القدس المفتوحة" على حب الوطن والتضحیة من أجلھ، فشعبنا مصر

على بناء وطن وسیسھم في بناء أوطان اآلخرین، ونحن ذاھبون إلى أبعد مدى في فك العالقة مع

االحتالل في عدة مسارب، وھي: مسرب سیاسي مغلق، ومسرب اقتصادي في طریق واحد، ومسرب

أمني للحفاظ على أرواح أبنائنا ولتحقیق مكاسب سیاسیة، فالوضع الراھن ال یمكن لھ أن یستمر.
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