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سير بإصابة األفيه  تفيد ؤون األسرى واحملررين الفلسطينيةهيئة شبيان صادر عن 
إن ، وتقول املستجد "كورونا"بفيروس (، عاماً 46) "كمال أبو وعر"املريض بالسرطان 

سياسة اإلهمال والتقصير اإلسرائيلية املتعمدة واملمنهجة هي من جعلت األسرى 
 ولكل األوبئة واألمراض اخلطيرة التي تودي بحياتهم للفيروس هدفاً 

 12/7/2020رام الله، 
 

 

أفادت هيئة شؤون األسرى واحملررين، اليوم األحد، بإصابة األسير املريض بالسرطان 
(، ويقبع 19( من بلدة قباطية جنوب جنين، بفيروس كورونا املستجد )كوفيد عاماً 46كمال أبو وعر )

 ."يف مستشفى "أساف هروفيه حالياً

وقالت الهيئة، يف بيان، إن سياسة اإلهمال والتقصير اإلسرائيلية املتعمدة واملمنهجة هي 
 .لفيروس كورونا ولكل األوبئة واألمراض اخلطيرة التي تودي بحياتهم من جعلت األسرى هدفاً

يعاين من سرطان  نت الهيئة "أن األسير أبو وعر الذيوللوقوف على تفاصيل ما حدث، بي  
يف  2باحلنجرة ويمر بظروف صعبة وخطيرة ومعقدة، تم نقله مساء الثالثاء املاضي من قسم رقم 

أنه  نجراء بعض الفحوصات، ومن بينها فحص "كورونا"، وتبي  مستشفى العفولة إل إىلسجن جلبوع 
اجلمعة، ومن ثم  )مراش الرملة( وبقي حتى صباح إىلغير مصاب، وبعدها تم نقله مساء األربعاء 

"أساف هروفية" إلجراء عدة فحوصات، ومن بينها فحص كورونا، ليتبين إصابته  إىلتم نقله 
 .بالفيروس

 سمق يف األسرى عزل تم كما وعر، أبو األسير عزل تم إصابته، تأكدت وبعدما أنه إىلولفتت 
 .جلبوع يف سجاناً 23و السجن ومدير جلبوع سجن يف( 2) رقم

الهيئة سلطات االحتالل اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة عن حياة األسير أبو وعر لت وحم 
ا بإجراء فحص كورونا جلميع األسرى املرضى هوخطورة حالته الصحية الصعبة واخلطيرة، وطالبت

 معه تظهر بدأت قد السرطان من أن معاناته موضحة يف سجن الرملة وألسرى جلبوع بشكل فوري،
 .متعمد طبي إهمال بعد إشعاعي، لعالج خضع وقد ،2019 عام أواخر منذ

قيد اليدين، دون مراعاة م البوسطة عبر فحوصات إلجراء مرة من أكثر نقل أنه وأكدت:
فقدانه الوزن، وصعوبة كبيرة يف  إىللظروفه الصحية، وأن حالته تتفاقم بشكل متواصل، ما أدى 

 .عاماً 50مؤبدات و 6 لسجن لـالكالم، وأوجاع بالرقبة والرأس، وهو حمكوم با

                                                           

  :وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا املصدر 
http://www.wafa.ps/Pages/Details/6028 
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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