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"القدس المفتوحة" تطلق حفالت تخريج الفوج الـ21

رام هللا - معا- برعاية الرئیس محمود عباس "أبو مازن"، أطلقت جامعة القدس المفتوحة حفالت تخريج الفوج الحادي العشرين (فوج

القدس العاصمة)، بتكريم الطلبة المتفوقین من أوائل التخصصات في مختلف فروع الجامعة، وذلك في قاعة الھالل األحمر الفلسطیني

بمدينة البیرة يوم األربعاء، وشملت االحتفاالت ھذا العام تخريج (4) طلبة يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائیلي.

واالحتفال المركزي ھو باكورة احتفاالت تطلقھا جامعة القدس المفتوحة في (20) فرًعا منتشرة بالضفة الغربیة وقطاع غزة، يتم خاللھا

تخريج (12) ألف طالب وطالبة.

وبدأ االحتفال باستقبال مواكب الخريجین المتفوقین بدءا بخريجي الماجستیر وأوائل الخريجین، ثم بآيات عطرة من القرآن الكريم، و الوقوف

تحیة للسالم الوطني فقراءة الفاتحة على أرواح الشھداء، بحضور ممثل الرئیس في االحتفال وزير التربیة والتعلیم العالي د. صبري صیدم،

وأعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح.

/* */
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نقل د. صیدم؛ في كلمته نیابًة عن رئیس دولة فلسطین محمود عباس في االحتفال، تحیات الرئیس للحضور جمیعاً من الشخصیات

الرسمیة واالعتبارية، وألعضاء مجلس األمناء وإدارة الجامعة لجھودھم المبذولة في تطوير الجامعة وبناء مقرات مملوكة لھا، مباركاً

للخريجین وذويھم ھذه الفرحة.

وأعلن الوزير: "قررنا في وزارة التربیة والتعلیم العالي أن تكون جامعة القدس المفتوحة؛ األولى في تنفیذ خطة حماية التعلیم في القدس،

وأن نعلمكم أننا خصصنا حوالي ملیون دوالر لصالح القدس المفتوحة لخدمة ھذا الغرض".

وتطرق صیدم لھجمة االحتالل الشرسة ضد قطاع التعلیم الفلسطیني واتھاماته للمناھج الفلسطینیة بأنھا محرضة، مشیراً إلى أن وزير

التعلیم اإلسرائیلي يطالب بأن ُتلقى القنابل على رأس الشعب الفلسطیني، "فاالحتالل قاتٌل مستشرس؛ ونحن موغلون في العلم،

مصرون على االجتھاد والتعلم".

وأضاف: "نفخر أن القدس المفتوحة قد طرزت للوطن جماالً معرفیاً غیر مسبوق؛ فجمعت الوطن في جامعة وجمعت الجامعة في قلوبنا

جمیعاً"، مذكراً بالمعلمة األولى على العالم خريجة القدس المفتوحة؛ المعلمة حنان الحروب.

وأوضح د. صیدم: "أن الوزارة تؤمن برسالة القدس المفتوحة، ونحن نفخر بأن تمويل الفروع لھذه الجامعة يتم من خالل وزارة التربیة

والتعلیم العالي، والجامعة سباقة في مجال التعلیم المدمج والتعلیم اإللكتروني، وقد قاتلت القدس المفتوحة معنا لیضم قانون التعلیم

العالي الجديد مفھوم التعلیم اإللكتروني وھو ما أصبح حقیقة.
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وأشار الوزير إلى أن "القدس المفتوحة" رسمت حروف البقاء في مختلف أرجاء الوطن، مشیراً إلى أن الرئیس محمود عباس قد كلف

الجامعة أن تفتح فرعاً لھا في دمشق عاصمة الجمھورية العربیة السورية، "ونحن نقف إلى جانب ھذه الجامعة على الدوام، فالفلسطیني

يقدم الحیاة على الموت وينتصر للعلم والمعرفة".

كلمة محافظ رام هللا والبیرة

من جانبھا، أعربت محافظ محافظة رام هللا والبیرة د. لیلى غنام عن اعتزازھا بـ"القدس المفتوحة"، لما للجامعة من معزة خاصة في قلبھا

وفي قلب كل خريج أتاحت له فرصة التعلیم، تلك الجامعة التي دخلت كل بیت فلسطیني، وأثبتت للعالم أجمع وبالمحافل كافة أن

فلسطین والقدس معادلة الكون التي ال تقبل القسمة على اثنین.

وأضافت: "سنواصل دعم الجامعة التي تقدم أفضل خدمة ألبناء شعبنا بال حدود، بصفتھا واحدة من أفضل المؤسسات التعلیمیة في وطننا

الحبیب، وسنبقى على عھد ھذه الجامعة وعلى عھد منظمة التحرير التي أسستھا، وسنبقى المساھمین في رفعتھا، فھي تشكل

ثلث عدد المنتسبین للجامعات في الوطن، وھذه الكثرة لم تكن كًما، بل اعتمدت النوع أوالً، ودلیل ذلك الجوائز التي حصلت علیھا

الجامعة، ونماذج اإلبداع فیھا ال تعد وال تحصى.

وأبرقت بتحیة اعتزاز للصامدين والمرابطین في الخان األحمر وكل مدينة وقرية ومخیم فلسطیني، مشیرة إلى أن شعبنا بشھدائه وأسراه

وجرحاه وكل من فیه شعب صامد، يواصل طريقه بكل عزيمة حتى تحقیق غاياته وطموحاته كافة.

وحیت غنام الجامعة برئاستھا وكوادرھا وطلبتھا والعاملین فیھا على جھودھم الدائمة والمتواصلة، مھنئة خريجي فوج "القدس العاصمة"

ومتمنیة أن يكون يومھم ھذا يوم أمل ألھلھم وذويھم وجامعتھم، مناشدة إياھم بأن يكونوا خیر سفراء لبلدھم وجامعتھم؛ ألن المسؤولیة

تقع على عاتقھم الیوم، وألن العقول ھي الشھادة الحقیقیة لھم، ودعتھم إلى أن يكونوا أصحاب الحكمة والمعرفة. وأضافت أن جامعة

القدس المفتوحة مجمع العقول البشرية ونقطة االرتكاز الفلسطیني وعصب االقتصاد والثقافة واإلبداع، ففخراً لھم أنھم تخرجوا فیھا.

وتمنت غنام أن نحتفل العام المقبل بـ"فوج التحرير"، وأن نقیم احتفاالتنا في القدس عاصمتنا األبدية وقد تحرر أسرانا وأسیراتنا من سجون

االحتالل، مبرقة بتحیاتھا ألبناء شعبنا كافة.

كلمة رئیس مجلس األمناء:

وھنأ رئیس مجلس األمناء م. عدنان سمارة الخريجین وأھالیھم وقال: "منذ أطلقت جامعة القدس المفتوحة خدماتھا في فلسطین عام

1991م، بھدف توفیر خدمة تعلیمیة تتغلب على إجراءات االحتالل الذي أمعن في إغالق الجامعات الفلسطینیة لنشر الجھل والتخلف،

أثبتت الجامعة أن فلسفة التعلیم المفتوح التي تتبنى التعلم المدمج أنموذًجا بالجمع بین اللقاءات الصفیة واالفتراضیة والوسائط
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اإللكترونیة ھي األنجع لتحقیق أھدافھا، وقد آتت أكلھا بتخريج عشرات اآلالف من أبناء شعبنا الذين حرمھم االحتالل وحرمتھم أوضاع

اجتماعیة واقتصادية قاھرة من إكمال تعلیمھم".

وأضاف: "ألن رسالة جامعة القدس المفتوحة تتناغم مع الشعار الذي رفعته (جامعة في وطن ووطن في جامعة) فإنھا ماضیة في مّد

جسور العلم واألمل، وكسر حدود المكان والزمان ألبناء شعبنا الذين مھما اشتّدت علیھم الصعاب، فھم يؤمنون بأن حقوقھم الوطنیة

معمدة بتضحیات أبنائھم من الشھداء والجرحى واألسرى، ولن تذھب ھذه التضحیات سدًى، وستظل القدس عاصمة فلسطین األبدية؛

ألن قوة العدالة والحق ستنتصر على الباطل مھما طال الزمن.

وأوضح م. سمارة أن جامعة القدس المفتوحة، وھي تؤمن بأن تنمیة الفرد وتحسین قدراته أساس نجاح المؤسسة وتقدمھا، ومن منطلق

اھتمامنا بأبنائنا الخريجین، فإنھا أنشأت وحدة لمتابعة خريجیھا أينما كانوا، إلدراكنا بأن الھدف ھو تأھیل قادة بناء مسلحین بمختلف

المھارات الالزمة لتلبیة احتیاجات سوق العمل محلیًا ودولیًا.

وأشار سمارة إلى أنه "وضمن مسیرتنا في تعزيز البحث العلمي في الجامعة، كرافعة أساسیة لتحسین خدماتھا التعلیمیة، ھا نحن

ماضون في إنشاء المراكز العلمیة والبحثیة المتخصصة، وتوفیر الدعم المالي للمشاريع البحثیة بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المحلیة

واإلقلیمیة والدولیة، وإصدار المجالت العلمیة المحكمة الحاصلة على معامل التأثیر العربي".

كلمة رئیس الجامعة

من جانبه، قال رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو: "تحتفل جامعة القدس المفتوحة، جامعة الوطن الفلسطیني، بتخريج كوكبة جديدة من

أبنائھا، وقد آثرت أن تطلق اسم "فوج القدس العاصمة" على فوجھا الحادي والعشرين انسجاًما مع الحالة الوطنیة العامة بخصوص قضیة

القدس، وھو ما يجسد الدور الوطني لجامعة القدس المفتوحة الممتدة جغرافیًا في ربوع الوطن كافة، بأن القدس كانت وما زالت

وستبقى العاصمة األبدية لدولتنا الفلسطینیة".

وأكد أ. د. عمرو "وقوف الجامعة-رئاسة، وعاملین، وطلبة، بكوادرھا وطواقمھا األكاديمیة واإلدارية كافة-خلف القیادة الفلسطینیة وعلى

رأسھا سیادة األخ الرئیس محمود عباس "أبو مازن" في معركته في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطیني، مثمنین الجھد الكبیر الذي

يبذله سیادته في نقل معاناة شعبنا الفلسطیني للعالم، وفضح ممارسات اإلدارة األمیركیة وعلى رأسھا دونالد ترامب وإفشال مخططاته

بصفقة القرن بعد قیامه بالخطوة المرفوضة المتمثلة بنقل السفارة األمیركیة إلى القدس واعتبارھا عاصمة لدولة االحتالل. وھنا ومن ھذا

المقام، نكرر ما قاله الرئیس أبو مازن (إننا ھنا باقون ولن نرحل بل سیرحل االحتالل، وإعالن ترامب للقدس عاصمة لالحتالل ال يعني أي

شيء، وشعبنا وقیادته سیواصل التحدي والصمود، حتى نیل حقوقه وقیام دولته المستقلة، وعاصمتھا القدس الشريف)".

وذكّر أ. د. عمرو بإن فكرة جامعة القدس المفتوحة التي دعمھا القادة العظام، وعلى رأسھم الرمز الخالد رحمه هللا ياسر عرفات والرئیس

محمود عباس حفظه هللا، ھي أكبر دلیل على قدرة الفلسطینیین على اإلبداع الخالق والتكیف مع ظروفھم مھما كانت صعبة، ولھذا فإن

فلسفة التعلیم المدمج التي تقوم على فكرة الجمع بین المحاضرات الوجاھیة والمحاضرات االفتراضیة نجحت في تكريس ثقافة تعلیمیة

ناجحة أثبتت فعالیتھا وطنیًا وعربیًا ودولیًا، فباتت من كبريات الجامعات العالمیة التي تتبنى ھذه الفلسفة، إلدراكھا أنھا تصقل شخصیة

الفرد وتؤھله وتسلحه بالعلم الالزم لمواجھة الحیاة ومتطلباتھا، إضافة إلى أنھا تحقق معظم األھداف بكلفة مالیة محدودة.

وشدد أ. د. عمرو على أن "اإلنجازات الالفتة التي حققتھا الجامعة ما كانت لتتحقق لوال التكاملیة بین مجلس األمناء ورئاسة الجامعة،

والعاملین، والطلبة، فنحن نؤمن بأن إشراك الطلبة والعاملین في اتخاذ القرارات لمصلحة المؤسسة ھي استراتیجیة مھمة أثبتت أنھا

تقود إلى تحقیق النجاحات على الصعد كافة، وھذا التكاتف يقود إلى ديمومة المؤسسة وحفظ حقوق الطلبة والعاملین، والنظام والقانون

ھما المناخ الیومي السائد في الجامعة".

وانتشرت القدس المفتوحة بحسب أ. د. يونس عمرو، وعقدت اتفاقیات مع 25 جامعة على مستوى العالم لتبادل الخبرات والتدريب

العلمي، وأطلقت 5 مجالت علمیة محكمة تمھیدا لحصولھا على مقیاس "معامل التأثیر العربي" تمھیدا لحصولھا على مقیاس "معامل

التأثیر العالمي"، وأًدرت مجموعة من البحوث وصلت في عام 2017 إلى ما يزيد عن 218 بحثا لھیئة التدريس أو من خارج الجامعة،

وأصدرت عددا من البحوث الخاصة بالثقافة العربیة والفلسطینیة وعقدت 11 مؤتمرا بالتعاون مع جامعات فلسطینیة ومع جامعات عربیة،

وتسعى الفتتاح عدد من المراكز العلمیة وعلى رأسھا مركز الثقافة العثمانیة من أجل إعادة نشر الثقافة العثمانیة المنشورة باألحرف

العربیة إلى لغتنا خصوصا أن فلسطین حكمھا العثمانیون لفترة تزيد عن 5 قرون.
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كلمة المجلس القطري

إلى ذلك، قال رئیس مجلس الطلبة القطري في جامعة القدس المفتوحة زياد الواوي: "نحتفل الیوم على مرأى ومسمع ھذا االحتالل

الحاقد الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانین واألنظمة العالمیة، وما زال يقتل ويبطش ويقطع ويصادر ويھدم ويرحل، فوتیرة االستیطان قد

تضاعفت عشرات المرات، وقطعان المستوطنین استفحلوا وتجبروا على أرضنا وأھلنا، وأسرانا تتضاعف أعدادھم تباًعا ويوًما بعد يوم.

وشدد الواوي على أھمیة إعادة الھیبة للحركة الطالبیة في فلسطین، وإعادة موقعھا الذي تبوأته منذ نشأتھا، وتنظیم الكادر الطالبي

الثائر الذي قدم روحه وعمره فداًء لوطنه وشعبه.

وقال: "انطلقت جامعة القدس المفتوحة كطائر الفینیق لتجوب كل موطئ قدم في فلسطیننا الحبیبة، فال تجد بیًتا أو أسرة فلسطینیة لم

تغرف من ينبوع جامعة القدس المفتوحة، فتارًة ھي (وطن في جامعة وجامعة في وطن)، وتارًة أخرى نقول إنھا مصباح أنار كل منزل

فلسطیني".

وأبرق الواوي باسم كافة طلبة الجامعة رسالة عز وفخار وشموخ لقدسنا العاصمة، التي حمل ھذا الحفل اسمھا ورسمھا، كما تحمله

الجامعة منذ نشأتھا، لتقول للقاصي والداني، ستبقى القدس عرين األسود، وعاصمة فلسطین األبدية، ولیخسأ من يعد بما ال يملك لمن

ال يستحق، ولتخسأ كل األصوات الجبانة التي تتآمر في الظالم، فنحن أبناء فلسطین ومعنا أبناء وطننا العربي كافة، حماة للقدس

وعروبتھا وقدسیتھا ما حیینا.

وتقدم الواوي "بالشكر الجزيل لفخامة السید الرئیس أبو مازن لرعايته حفلنا ھذا، ولمجلس أمناء جامعتنا ممثالً برئیسه م. عدنان سمارة،

وإلى أ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة وربانھا، وإلى مجلس جامعتنا، وأعضاء الھیئتین األكاديمیة واإلدارية، لما قدموه ويقدمونه لنا، مذللین

أمامنا كلَّ الصعاب، إليصال األمانة التي كلفوا بھا، فلھم منا كلُّ االحترام والتقدير".

كلمة أوائل الخريجین:

وفي كلمة أوائل الخريجین، قالت الخريجة مرام محمد دواھكة: "نختم مرحلة من حیاتنا ونبدأ مرحلة جديدة من العطاء واإلخالص لھذه

األرض التي علیھا ما يستحق الحیاة، فباألمس كنا على مقاعد الدراسة لالستعداد للعمل واالنطالق نحو المستقبل المشرق بإذن هللا،

رغم الصعوبات والمعیقات التي يضعھا االحتالل اإلسرائیلي الغاشم، وما يترتب علیھا من ظروف اقتصادية، وسیاسیة، واجتماعیة، صعبة.

وأضافت دواھكة "أن مسیرة العطاء لجامعتنا، جامعة القدس المفتوحة، تمثل نبراس ھداية لنا على طريق العمل واالجتھاد في بناء الوطن

ومؤسساته، فقد علمتنا ھذه الجامعة الصبر والمثابرة والجد واالجتھاد دون كلٍل أو ملل، وقضینا أمتع األوقات في رحاب جامعتنا الغراء مع

أساتذتنا أعضاء ھیئة التدريس وإدارة الجامعة وموظفیھا، فقد كانوا لنا عونًا وقدموا التسھیالت الالزمة إلنجاز أھدافنا التعلیمیة، وفق أنظمة

وتعلیمات كفلت لنا تلقي العلم والمعرفة، ووفرت لنا المصادر والوسائل التعلیمیة الضرورية للتحصیل العلمي".

تخلل االحتفال، الذي تولى عرافته مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین، فقرة فنیة قدمتھا فرقة جامعة القدس

المفتوحة "البیدر"، ثم تال بیان التخريج أ. د. جمال إبراھیم عمید القبول والتسجیل واالمتحانات، واستكمل إجراءات التخريج، وجرى توزيع

الشھادات على الخريجین.


