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والعمل من مساعدات ومبادرات جدية ملحاربة الفقر وتوفري االحتياجات األرسية بقدر املستطاع
بغية تحقيق األمن االجتامعي.
إن إدخال املسؤولية املجتمعية للمؤسسات يتطلب رضورة وضع خطة اسرتاتيجية .فالحاجة
تقتيض املزيد من تعميق الفهم لهذه املسؤولية ،وما يتضمنه ذلك من مبادئ وخطط .ويف كل األحوال،
ال ينبغي أن تنحرص املسؤولية املجتمعية يف حدودها الضيقة أو املوسمية ،بل من الرضوري أن تتعدى
هذا األمر وفق خطط ملموسة وقابلة للتطبيق يف إطار زمني محدد .ولعل ما متتلكه الجامعات من
خربات وقدرات وبرامج ،ما يسهل وينمي ويحقق هذا الهدف .وهنا فإنني أدعو الجامعات إىل تسخري
جزء من برامجها ومراكز التنمية فيها لالحتياجات العلمية والتطبيقية للمجتمع ،وتلبية احتياجاته،
والعمل عىل املزيد من االهتامم بالعلوم التطبيقية والتعليم املهني ،وتركيز الجهد البحثي عىل القضايا
ذات الصلة املبارشة مبا نحتاجه للنهوض بأداء االقتصاد الوطني بقطاعاته املختلفة.
إن السلطة الوطنية تعترب الجامعات الفلسطينية رشيكاً رئيسياً للنهوض باملسؤولية املجتمعية
من خالل التأثري املبارش يف ثقافة الطالب ووعيه ،ال بل ،ويف البيئة الجامعية بصورة عامة .وهي ترى
اليوم أن من واجبنا جميعاً إعطاء هذا األمر االهتامم الذي يستحق.
وقبل أن أختم حديثي ،فإنني أتقدم بالشكر لجامعة القدس املفتوحة ،واللجنة الوطنية للرتبية
والثقافة والعلوم والجامعات الفلسطينية ،وكافة الجامعات املشاركة يف أعامل هذا املؤمتر ،متمنياً
أن يحقق أهدافه يف بلورة االستخالصات والتوصيات التي تساهم يف تعزيز صمود شعبنا واستنهاض
طاقاته عىل طريق الحرية واالستقالل والتنمية االقتصادية واالجتامعية.
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“بسم الله الرحمن الرحيم”
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أَ ْت َقا ُك ْم َّإن ال َّل َه َع ِل ٌيم َخ ِب ٌري) صدق الله العظيم
فخامة الرئيس باراك أوباما املحرتم،،،
رئيس الواليات املتحدة األمريكية،،،
تحية الحرية والدولة والبناء،،
املوضوع – :استحقاق /أَيلول /الدولة الفلسطينية
بدايةً نود أن نقدم لكم َشغفنا الدَؤوب بالهموم واملسؤوليات امللقاة عىل كاهلكم بصفتكم رئيس
ألكرب وأعتى دولة بالعامل لنرصة املظلوم وإظهار الحق املكتوم كغصناً مروياً بدماء األطفال والشهداء
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عصوم ،لرصخة مظلوم بأثري املستقبل املجهول
األبرار وعوائل آالف األرسى واملفقودين كأمل َم ْ
آلخر شعب يف العامل ما زال يقبع تحت االحتالل املسموم مبوبقات تتمرتس أمام السالم املنشود
فنحن آخر الشعوب التي مل تنال حريتها وحقها بالحياة يف عهدكم الرؤوم منطلق السيادة والريادة
والقيادة وفقكم الله ملا فيه خري للديانات الساموية الثالث وأعانكم الله عىل تضميد الجراح وفتح
اآلفاق املكسوة بالورود الشائكة واملعطرة بالهموم وليدة رصخات املظلوم وأمهات الثكىل واألبناء
الذين تصدوا بأجسادهم العارية للهجامت الرببرية وليدة األفكار املتطرفة كأداة فاعلة بسياسة
الرشق األوسط ،لن تغيب عنها العدالة الدولية الجنائية إن شاء الله مهام علت أمواج الرش والطغيان
رافعني لواء الحق وشعار العزة لحامية وطننا َ
الطهور املنغ ِرس يف أعامقنا كصوت يناشدكم سيادة
الرئيس من داخل القدس الرشيف عاصمة دولتنا حاضنة القيامة واألقىص كأمزر لإلميان و ُمنطلق
وموصف األمن واألمان.
األديان ونرباس الهدى
ْ
سيادة الرئيس:
تنشدون العدالة والحرية بالعامل كله ،فأين عدالتنا ،وأين حريتناُ ،تجاهدوا لرسم بسمة عىل شفاه
أطفالكم فأين بسمة أطفالناَ ،يجول األمن مبضاجعكم فأين أمننا.....
سيادة الرئيس:
هل يعقل لنا كنواب عموم ورؤساء محاكم وقضاة ومحامني ومواطنني أن نتنقل بني أرجاء الوطن
مبذلة بطاقات الترصيح من الجانب اإلرسائييل ،وهل يجوز للمريض أن يحصل عىل موافقة إرسائيلية
ليصل إىل مشفاه ضاربني بعرض الحائط حقنا بالحياة ،هل يجوز تفتيش أبناءنا طالب العلم يف
غياهب تقسيم الوطن بالجدار العازل الرسطاين ،وما هو شعورك كأب يف حال تم توقيف وتفتيش
ابنتيك (ماليا وناتاشا) عىل حاجز عسكري تحت أشعة الشمس الحارقة والربد القارص مبذلة وإهانة
بذنبٍ وحيد يدفعوا من خالله مثن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو حريتهم.
سيادة الرئيس:
إن العامل دوالً ومؤسسات وأفراد َتشكل لديهم قناعة برضورة إنهاء الظلم عن الشعب الفلسطيني
فها نحن نعكس رؤيتنا ونحايك نضال شعبنا برتجمة الوحدة والتضامن والتامسك وال ِعرب واإلرادة
والتحمل وبناء مؤسسات الدولة وااللتزام بالقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة والحفاظ عىل األمن
واألمان فال تخذلونا ال تقمعوا صوت الحق برسالة فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حفظه الله
ملا َي ُ
نشد ،فهدفنا السالم ورايتنا األمان واستحقاقنا أمل ( َفطوىب لصانعي السالم ألنهم أبناء الله ُيدَعون
واملجدُ لله يف األعايل وعىل األرض السالم وللناس املرسة).
2011/09/06
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب العام لدولة فلسطني
املستشار /أحمد املغني
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