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ب صائالفلسطينية،  أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرصادر عن بيان 
 ، باإلفراج الفوري عن األسير املريض حتالل اإلسرائيلي، يطالب فيه االعريقات

 داخل "كورونا"فيروس بال شرط أو قيد، حمذراً من أن تفشي  "كمال أبو وعر"

 اإلحتالل املسؤولية األوىل،ق كارثة حتمية تتحمل فيها سلطة السجون سيحقّ 

 وسيقود إىل إنفجار ال يحمد عقباه 
12/7/2020 

 
 

صائب عريقات اليوم إسرائيل، السلطة .طالب أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير د
القائمة باإلحتالل، باإلفراج الفوري عن األسير املريض كمال أبو وعر بال شرط أو قيد، حمذراً من 

الفايروس داخل السجون سيحقق كارثة حتمية تتحمل فيها سلطة اإلحتالل املسؤولية أن تفشي 
 .األوىل، وسيقود إىل إنفجار ال يحمد عقباه

تصاالته وعمله احلثيث مع جميع ابيانه أن املستوى الرسمي يواصل  وأكد عريقات يف
إلطالق سراح األسرى اجلهات الدولية ذات اإلختصاص ملمارسة الضغط اجلاد على سلطة اإلحتالل 

املرضى وكبار السن واألطفال والنساء، يف ظل خطر تفشي فايروس كورونا وتهديده حلياتهم، وقال: 
"لقد حذرنا اجملتمع الدويل طيلة األشهر السابقة من خطر انتشار الفايروس داخل السجون، وناشدنا 

ئيل مع املطالبات الفلسطينية جميع الدول واملنظمات احلقوقية للتدخل، اال أن عدم جتاوب إسرا
والدولية وتملصها من اإلنصياع ألحكام القانون اإلنساين الدويل، واستشهاد األسير سعدي الغرابلي 
قبل أيام بجريمة اإلهمال الطبي املتعمد أمسى يملي على اجملتمع الدويل عدم الوقوف موقف 

 على خروقاتها املنظمة واملتواصلة، املتفرج بل التحرك الفوري والفعلي ملساءلة سلطة اإلحتالل
ويستدعي العمل بشكل منفرد وجماعي من أجل فرض العقوبات عليها ودفع ثمن إنتهاكاتها 

 ."املنافية للقانون الدويل
وجدد عريقات مطالبته بفتح السجون اإلسرائيلية أمام جلنة دولية للتفتيش والتحقيق، 

ات الوقائية ملنع تفشي الفايروس، والتأكد من ضمان ومعاينة األسرى، والتأكد من توفير اإلجراء
ودعا احملكمة اجلنائية الدولية إىل اإلسراع يف فتح التحقيق اجلنائي قبل فوات  .سالمتهم وحمايتهم

 .األوان
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


