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رئيس "القدس المفتوحة" يستضيف خبيرًا أوكرانيًا في القانون الدولي

رام هللا- معا- استضاف رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، يوم الثالثاء، الخبیر في القانون الدولي البروفیسور فیكتور

مورافیوف، في مكتب رئاسة الجامعة بمدينة رام هللا، بحضور السفیر األوكراني في فلسطین میكوال نیشینكو، وبحث معه سبل التعاون

األكاديمي.

ورحب أ. د. عمرو بالوفد الضیف، مشیراً إلى العالقات الممیزة بین فلسطین وجمھورية أوكرانیا التي تعاونت مع فلسطین بشكل كبیر في

المراحل المختلفة للقضیة الفلسطینیة في كل جوانبھا، خاصة التعلیم، وتحديداً القطاع الطبي الذي استفاد كثیراً من خريجي الجامعات

األوكرانیة ودول أوروبا الشرقیة وروسیا.

وأضاف أ. د. عمرو أن جامعة القدس المفتوحة تعتمد منھج التعلیم المدمج، و"أصبح لدينا نظام تعلیم يزاوج بین التعلیم المفتوح والتعلیم

اإللكتروني، وقد امتلكت مختلف وسائط التعلیم اإللكترونیة، وآخرھا فضائیة القدس التعلیمیة".

وأوضح أ. د. عمرو أن "القدس المفتوحة" ھي الجامعة الوحیدة التي تستخدم البث الفضائي في المحاضرات، وقد "أنشأتھا منظمة التحرير

رداً على إجراءات االحتالل اإلسرائیلي بحق شعبنا الفلسطیني، وتعمل الجامعة الیوم من خالل (19) فرعاً في الضفة الغربیة وقطاع غزة،

إلى جانب مركزين دراسیین متنقلین يخدمان المناطق النائیة المھمشة في جنوب الخلیل واألغوار الفلسطینیة، وھي تخدم (50) ألف

طالب وطالبة.

من جھته، شكر سفیر دولة أوكرانیا في فلسطین میكوال نیشینكو "القدس المفتوحة" على استقبالھا، مؤكداً أن "التعاون بین فلسطین

وأوكرانیا بدأ حینما شرع الفلسطینیون في الدراسة بالجامعات األوكرانیة منذ ستینیات القرن المنصرم، ال سیما أن جامعاتنا الوطنیة قد

خرجت أكثر من (3000) خريج فلسطیني، يتبوأون الیوم مناصب ممیزة، أكان ذلك في القطاع الخاص أو العام".

وأكد نیشینكو: "نحرص على تطوير العالقات في مجاالت مختلفة مع فلسطین، وإن ھذا اللقاء بال أدنى شك سیساھم في التطوير

الالحق للعالقات الثنائیة في مجال التعلیم، وكذلك توفیر التعلیم للطلبة الفلسطینیین في الجامعات األوكرانیة".

من جانبه، قال البروفیسور فیكتور مورافیوف، الذي أصدر (200) منشور علمي، أنه يزور فلسطین ألول مرة، وقد زار ضريح الرئیس الشھید

ياسر عرفات في بداية زيارته، وأصر على زيارة جامعة القدس المفتوحة لتمیزھا وتطورھا الذي وصلت إلیه.

وأضاف إن فلسطین وأوكرانیا تنطلقان من الخلفیة القانونیة ذاتھا في معركتھما لالستقالل الكامل، فعلى الرغم من استقالل أوكرانیا

الكامل عام 1991م، واالعتراف بھا في مجلس األمم المتحدة عقب انفكاكھا عن االتحاد السوفییتي، إال أنھا ما زالت تناضل للحفاظ على

وحدة أراضیھا واستقاللھا.
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واستعرض البروفسور مورافیوف تاريخ انضمام دولة فلسطین إلى األمم المتحدة منذ إعالن الرئیس ياسر عرفات استقالل دولة فلسطین

عام 1988م، وصوالً إلى التصويت لفلسطین بصفة دولة مراقب غیر عضو في األمم المتحدة.

وشدد على أھمیة انخراط دولة فلسطین في المنظمات الدولیة، فانضمامھا سیؤكد استقاللھا وسیفتح الباب لمزيد من االعتراف بھا في

المجتمع الدولي.

من جانبھا، شكرت الدكتورة أريج عودة، رئیسة جمعیة خريجي الجامعات والمعاھد األوكرانیة، رئیس الجامعة على حسن االستقبال،

وأكدت أن جامعة القدس المفتوحة باتت صرحاً وطنیاً شامخاً يخدم أبناء الشعب الفلسطیني، مشیرة إلى أن الجمعیة التي ترأسھا تتعاون

مع "القدس المفتوحة"، وقد زارت سابقاً فرع الجامعة في جنین.

وأضافت أن وفداً من الجمعیة زار فرع نابلس وحضر عرضاً فنیاً وشھد التطور الذي وصلته الجامعة.

وقالت د. عودة إن الجمعیة حرصت على توفیر تواصل بین مؤسسات التعلیم في فلسطین وأوكرانیا، وعملت على تعزيز أواصر الصداقة بین

أوكرانیا وفلسطین لدور الدبلوماسیة الشعبیة في تطوير العالقات بین الدولتین.

حضر اللقاء، إلى جانب السفیر الروسي والبروفیسور، كل من المھندس أحمد الزاغة أمین سر جمعیة خريجي الجامعات والمعاھد

األوكرانیة، والدكتور محمد عرار أمین صندوق الجمعیة.

ومن الجامعة حضر نواب رئیس الجامعة: للشؤون األكاديمیة أ. د. سمیر النجدي، وللشؤون اإلدارية أ. د. مروان درويش، وللشؤون المالیة

د. عصام خلیل، ومساعدو رئیس الجامعة: لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین، وللعالقات العامة والدولیة واإلعالم د. م. عماد الھودلي،

ولشؤون المتابعة د. آالء الشخشیر، ومدير فرع الجامعة بنابلس أ. د. يوسف ذياب عواد، ومديرة شعبة العالقات الدولیة أ. لینا أبو ھالل.


