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هيئة األسرى والقدس المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم

رام هللا-معا- وقع رئیس ھیئة شؤون األسرى والمحررين عیسى قراقع، ورئیس جامعة القدس المفتوحة أ.د يونس عمرو، بمقر الجامعة

الرئیسي برام هللا، مذكرة تفاھم حول عقد مؤتمر تحت عنوان " قضیة األسرى في األدب الفلسطیني المعاصر" في النصف األول من شھر

أيلول القادم، لتسلیط الضوء على أدب الحركة الوطنیة األسیرة سواء من األدباء أو األسرى أنفسھم.

وجاء في المذكرة، أن المؤتمر سیتناول ثالثة محاور رئیسیة وھي، قضیة األسرى في الشعر، وقضیة األسرى في النثر، والقضايا التي

تناولھا أدب السجون، حیث تم تشكیل لجنة تحضیرية وأخرى علمیة لمتابعة عقد المؤتمر على أفضل صورة.

وفي ذات السیاق، قام الدكتور عمرو والوزير قراقع، بتخريج أربعة طلبة أسرى، انھوا داخل السجن تحصیلھم العلمي بحصولھم على

شھادة البكالوريوس في اإلدارة والريادة والخدمة اإلجتماعیة والمرحلة األساسیة.

وتم تكريم األسرى الخريجین بحضور عائالتھم وذيھم، وھم كل من األسیر بسام شفیق كتیع والمحكوم بالسجن لـ 25 سنة، واألسیر

اصرار محمد خضر والمحكوم 15 عاما، واألسیر محمد ولید عارف والمحكوم 19 عاما، واألسیر راتب عبد اللطیف حريبات والمحكوم 22 عاما،

ويقبعون حالیا في سجن ريمون.

وقد جرى توزيع الشھادات على عائالت االسرى الناجحین بمشاركة الدكتور جمال ابراھیم عمید القبول والتسجیل واالمتحانات، والدكتور

محمد شاھین عمید شؤون الطلبة، والدكتور ھاني ابو الرب عمید كلیة اآلداب، وفؤاد الھودلي مدير عام العالقات العامة واالعالم في ھیئة

األسرى، ومحمد البطة مدير عام برنامج التأھیل في الھیئة، وأكرم العیسة مدير العالقات الدولیة في الھیئة، وحسن عبد ربه المستشار

اإلعالمي في الھیئة، وسیاف ابو سیاف مسؤول ملف التعلیم الجامعي في الھیئة.

وجاء تخرج الطلبة ضمن دعم جامعة القدس المفتوحة لعملیة التعلیم الجامعي لالسرى القابعین في سجون االحتالل، حیث وقعت

اتفاقیة بین الجامعة وھیئة االسرى بھذا الشأن، حیث بلغ عدد االسرى الملتحقین بجامعة القدس المفتوحة 888 اسیر فلسطیني.

وقال الدكتور يونس عمرو رئیس جامعة القدس المفتوحة ان دعم التعلیم لالسرى ھو جزء من دعم قضیة الحرية لكافة المعتقلین وتعزيز

صمودھم داخل السجون وفي مواجھة التحديات القاسیة التي يعیشونھا وما يتعرضون له من إجراءات قمعیة وقوانین تعسفیة ابرزھا

حرمانھم من التعلیم ، وھنأ الدكتور عمرو عائالت االسرى الناجحین متمنیا الحرية لجمیع االسرى، ومؤكدا ان جامعة القدس المفتوحة
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ستبقى الى جانب قضیة االسرى العادلة وتضع كل جھودھا وإمكانیاتھا في سبیلھم وتخفیف المعاناة عنھم، كجزء من الواجب النضالي

والوطني واالنساني الذي قامت الجامعة على اساسه كجامعة للشعب الفلسطیني.

وقال عیسى قراقع رئیس الھیئة ان شھادات التخرج السرى قابعین في السجون، ھي شھادات للحرية ولزرع االمل بالحرية، وألن

مستقبل االسرى ھو العودة الى عائالتھم واطفالھم، وشكر قراقع جامعة القدس المفتوحة برئیسھا وطواقمھا التدريسیة على التعاون

والجھود المبذولة لتمكین االسرى من مواصلة تعلیمھم الجامعي بالسجون مما حول حیاة السجون الى حیاة جامعیة ، واستبدل ارقام

االسرى المجردة الى ارقام جامعیة وفتح نافذة للحیاة القادمة امامھم.


