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ذات صلة
 

 

رام الله 9-5-2018 وفا- وقع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس جامعة القدس
المفتوحة د. يونس عمرو، اليوم األربعاء، مذكرة تفاهم لعقد مؤتمر، بعنوان: "قضية األسرى في األدب
الفلسطيني المعاصر" في شهر أيلول المقبل، لتسليط الضوء على أدب الحركة الوطنية األسيرة سواء من

األدباء أو األسرى أنفسهم.

وجاء في المذكرة، أن المؤتمر سيتناول ثالثة محاور رئيسية، وهي: قضية األسرى في الشعر، وقضية األسرى
في النثر، والقضايا التي تناولها أدب السجون، وتم تشكيل لجنة تحضيرية وأخرى علمية لمتابعة عقد المؤتمر

على أفضل صورة.

وقال د. عمرو: "إن دعم التعليم لألسرى هو جزء من دعم قضية الحرية لكافة المعتقلين وتعزيز صمودهم
داخل السجون، وفي مواجهة التحديات القاسية التي يعيشونها وما يتعرضون له من إجراءات قمعية وقوانين

تعسفية، أبرزها حرمانهم من التعليم.

وأكد أن الجامعة ستبقى إلى جانب قضية األسرى العادلة، وستضع كل جهودها وإمكانياتها في سبيل
تخفيف معاناتهم، كجزء من الواجب النضالي والوطني واإلنساني الذي قامت الجامعة على أساسه.

وقال قراقع إن شهادات التخرج ألسرى قابعين في السجون، هي شهادات للحرية ولزرع األمل بالحرية، ألن
مستقبل األسرى هو العودة إلى عائالتهم وأطفالهم، مؤكدا أن جامعة القدس المفتوحة تكون دائما في

طليعة التعاون والتمكين لألسرى من مواصلة تعليمهم الجامعي بالسجون.

وفي سياق آخر، قام عمرو وقراقع، بتخريج أربعة طلبة أسرى، انهوا تحصيلهم العلمي داخل السجن،
بحصولهم على شهادة البكالوريوس في اإلدارة، والريادة، والخدمة االجتماعية والمرحلة األساسية.

وجرى تكريم األسرى الخريجين بحضور عائالتهم، وهم: بسام شفيق كتيع والمحكوم  بالسجن لـ25 عاما،
وإصرار محمد خضر والمحكوم 15 عاما، ومحمد وليد عارف والمحكوم 19 عاما، وراتب عبد اللطيف حريبات

والمحكوم 22 عاما، ويقبعون حاليا في سجن "ريمون".
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