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ويطالب  يحمل االحتالل مسؤولية استشهاد األسير المريض بسام السائح، "شمس" مركز
 بفتح سجون االحتالل أمام المنظمات الحقوقية الدولية

 

بأشد العبارات سياسة اإلهمال الطبي الممنهجة  "شمس" مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  يدين
دارة مصلحة السجون اإلسرائيلية والتي أدت إلىوالمتبعة من قبل سلطات  المريض  استشهاد األسير االحتالل وا 

عامًا( من مدينة نابلس بعد معاناة مع مرض سرطان الدم النخامي وسرطان العظم ومشاكل  74بسام السائح )
جوده في قاعة خالل و  8/01/5102مزمنة في القلب وتجمع للماء على رئتيه وصدره منذ بداية اعتقاله بتاريخ 

المحكمة لحضور جلسة محاكمة زوجته المعتقلة في حينها منى أبو بكر، وتقاعس مصلحة السجون عن قصد 
عن تقديم العالج له، ويحمل مركز "شمس" إسرائيل الدولة القائمة باالحتالل وسلطاتها المسؤولية الكاملة عن 

دابير جب القانون واألعراف الدولية عليها اتخاذ كل التهذه الجريمة بصفتها الجهة القائمة على احتجازه والتي يو 
لضمان إيواء األشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها شروط الصحة والسالمة  الضرورية وعلى وجه السرعة

 .0171( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 82وبما يحافظ على حياتهم، وفقًا للمادة )

 

( من ذات االتفاقية الدولية التي تلزم الدولة المحتجزة 030بالمادة )كافة  األطراف "شمس" مركز يذّكر
بالقيام بتحقيق عاجل بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع ألي معتقل في سجونها، فإنه يطالب المجتمع الدولي 

على صفتي الحيدة واالستقاللية للوقوف على ظروف ومالبسات وحيثيات  بتشكيل لجنة تحقيق دولية تحوز
لجريمة ومحاسبة القائمين عليها منعًا لجرائم محتملة مشابهة، كما يكرر مركز "شمس" مطالبته الدائمة للمجتمع ا

واألسرة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني األعزل، والضغط على 
ن، وكفالة لالأخالقية بحق المعتقلين الفلسطينيي"إسرائيل" الدولة القائمة باالحتالل لوقف انتهاكاتها المشينة وا

 حقوقهم وفق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة.

 

أن هناك جملة من اإلجراءات التي تنتهك حقوق المعتقلين وتخالف القانون الدولي،  "شمس" مركز يؤكد
طبي، وسوء المعاملة أو التعذيب أثناء القبض والتحقيق، وحرمانهم من تلقي زيارة وعلى رأسها سياسة اإلهمال ال

المحامين، والتنكيل بهم داخل المعتقالت، فإنه يذكر الرأي العام المحلي والدولي أن عدد شهداء الحركة األسيرة 
 الجرائم المستمرة. ( شهيدًا، وهو ما يستدعي وقفة جادة تضع حدًا لهذه550ح إلى )ئيرتفع باستشهاد السا
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بفتح سجون االحتالل أمام المنظمات الحقوقية الدولية ، كما طالب أيضًا األطراف  "شمس" مركز يطالب
الدولية كافة وعلى وجه السرعة بتوفير الحماية لعشرات المعتقلين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة 

( حالة 061ى إطالق سراحهم فورًا، وبالذات منهم )للغاية، نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة، والعمل عل
مرضية مصنفة على أنها خطرة ومئات يحتاجون إلى تدخل عالجي عاجل، منعًا لتكرار هذه الجريمة، وأخذ 
موقف واضح يدين استخدام "إسرائيل" الدولة القائمة باالحتالل لوسائل التعذيب المجرمة دوليًا وبالذات منها 

وت، كي ال يبقى الباب مفتوحًا الرتقاء شهداء جدد من الحركة األسيرة وهو ما نحذر الجميع التي تفضي إلى الم
 منه.

 

 
 انتهى""
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