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أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، صائب رسائل رسمية من 
و أب األسير "كمال لدول العامل يطالبها بالضغط على إسرائيل إلطالق سراحعريقات، 

 قبل فوات األوان وجميع األسرى املرضى " املصاب بـفيروس "كورونا" املستجد،وعر
15/7/2020 

 
 

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير د.صائب عريقات اليوم مؤسسات اجملتمع 
الدويل باإلضطالع بمسؤلياتها لردع إسرائيل ومساءلتها وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقلة، 

ال أبو وعر فوراً، واإلفراج عن جميع األسرى املرضى والضغط عليها إلطالق سراح األسير املريض كم
وكبار السن واألطفال والنساء ومن قاربت حمكوميته على اإلنتهاء، واإلفراج عن املعتقلين اإلداريين 
قبل فوات األوان. وجدد عريقات مطلب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين بإرسال بعثة 

ية، والتحقيق يف هذه اجلرائم املتواصلة واملمنهجة واخملالفة حتقيق ومراقبة للسجون اإلسرائيل
لقواعد القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، مؤكداً ان فايروس كورونا 
ال يزال نشطاً ويوجد مئات األسرى املرضى وذوي احلاالت الصحية الصعبة التي جتعلهم أكثر 

 عرضة لإلصابة بالفايروس.

جاء ذلك يف رسائل رسمية وجهها عريقات إىل األمين العام لألمم املتحدة واملفوضة 
السامية حلقوق اإلنسان، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر، ووزراء خارجية روسيا 
والصين واإلحتاد األوروبي وبريطانيا، وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون 

مي، ررح فيها بالتفصيل خطورة األوضاع داخل سجون اإلحتالل يف لل تفشي فايروس اإلسال
كورونا ومنع مصلحة السجون من توفير املعقمات ومواد التنظيف، وأثر ذلك على حياة األسرى 

أسير يعانون أمراضاً مزمنة وبحاجة إىل عالج  300أسير مريض بمن فيهم  700وبشكل خاص 
عاماً( مؤكداً أن هذه الرسالة تتمحور حول إصابته  46ألسير كمال أبو وعر )مستمر. كما ررح وضع ا

 بالفايروس، وإحلاحية اإلفراج عنه وعن زمالئه قبل فوات األوان.
وقال: "لقد وجه لكم األسرى الفلسطينيون من داخل سجون اإلحتالل النداءات والرسائل 

بر جماعية وعدم تركهم يموتون على أسرّتهم إلنقاذ حياتهم، وناردوكم أال تتحول السجون إىل مقا
 بينما تنتشر العدوى دون أن يعاجلها أحد. وأعدنا بدورنا توجيه هذه الرسائل لكم وتواصلنا معكم

راج عن األسرى املرضى واألكثر ضعفاً يف إطار منع باإلف العاجل التدخل أجل من رهور مدار على
والتعقيم، ويف لل رفضها إتخاذ التدابير وفحص األسرى سلطة السجون إلدخال مواد التنظيف 
 وغيرها من اإلجراءات واجبة اإلتباع".
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واستهجن عريقات يف متن رسالته سلوك إسرائيل، السلطة القائمة باإلحتالل، وتماديها يف 
التنكر لللنداءات الدولية التي تطالب بضمان توفير الرعاية الصحية الكافية وإتخاذ التدابير 

وقائية، واإلفراج عن األسرى األكثر ضعفاً، بما فيها بيان املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ميشيل ال
بارليت، أو اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، أو بيان مبعوثي األمين العام لألمم املتحدة للشرق األوسط، 

بل أمعنت يف وأضاف: " بكل أسف وكما هو معهود، مل تستجب سلطة اإلحتالل لهذه النداءات 
اإلستمرار بالتنكر حلقوق األسرى وحماية حياتهم، وراح ضحية هذه السياسة املتعمدة حديثاً الشهيد 

بسبب جريمة اإلهمال الطبي املتعمد  2020تموز  8عاماً( الذي أستشهد بتاريخ  74سعدي الغرابلي )
 69 ب هذه السياسة إىلورفض سلطة السجون نقله للعالج، ليصل عدد األسرى الذين استشهدوا بسب

 رهيداً قضوا حتفهم يف سجون اإلحتالل". 224من بين  1967أسيراً منذ عام 
وختم: " إن جريمة اإلهمال الطبي املتعمد تتصدر خروقات سلطة اإلحتالل حلقوق األسرى، 
وهي تستدعي حترككم الفوري وإجراءاتكم الفاعلة لضمان سالمة األسرى وتوفير احلماية لهم قبل 

 ن يفقد املزيد من أسرانا حياتهم داخل سجون اإلحتالل".أ



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
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