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 مركز "شمس" : الشهيد األسير الغرابلي ضحية جديدة لسياسة اإلهمال الطبي المتعمدة في السجون اإلسرائيلي

يستنكر مركز "شمس" بأشد العبارات وأقساها الجريمة التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق األسير الفلسطيني 
عام في السجون اإلسرائيلية  62( عاماً والمعتقل منذ 47العمر )"سعدي خليل الغرابلي" من مدينة غزة والبالغ من 

بعد أن نقل  8/2/6262ومحكوم بالسجن مدى الحياة، والذي توفي داخل مستشفى "كابالن" اإلسرائيلي بتاريخ 
إليه من سجن الرملة على إثر تدهور وضعه الصحي، إذ يعاني األسير من أمراض مزمنة متعددة، أهمها 

 .ضغط والسكري وقد أصيب بها داخل السجون اإلسرائيليةالسرطان وال

ذ يرى مركز "شمس" في الجريمة انعكاس الستمرار استهتار منظومة االحتالل العنصرية بحق الفلسطينيين  وا 
في الحياة، وبالقوانين واألعراف اإلنسانية والدولية، في ظل الصمت المخزي من قبل المجتمع الدولي والذي 

 .على االستمرار في ممارساته العنيفة يشجع االحتالل

فإن مركز "شمس" ينظر بخطورة بالغة إلى مماطلة سلطات االحتالل في توفير العالج الطبي الفعال وفي 
الوقت المناسب لألسير الغرابلي، والتجاهل اإلسرائيلي المطلق لدعوات ومناشدات اإلفراج عنه للدواعي اإلنسانية 

بمشاعر عائلته بعد تسريب عدة أخبار عن وفاته ومن ثم نفيها، ويقرأ مركز "شمس"  السابق ذكرها، واالستهتار
 .سياق ذلك كجريمة قتل متعمدة مكتملة األركان من قبل سلطات االحتالل

( أسير شهيد داخل سجون االحتالل منذ 667يرفع استشهاد المعتقل الغرابلي عدد شهداء الحركة األسيرة إلى )
ذ يواصل االحتالل عبر سياساته انتهاك المواد ، سواء نتي7624عام  جة للتعذيب أو اإلهمال الطبي المتعمد، وا 

ذ 66، 67، 88، 42) ( من اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت حق األسرى بالرعاية الطبية الدورية والمالئمة، وا 
ة القائمة لجريمة بصفتها الجهيحمل مركز "شمس" السلطة القائمة باالحتالل "إسرائيل" كامل المسؤولية عن هذه ا

على احتجاز األسير والتي يوجب عليها القانون واألعراف الدولية اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه 
 .السرعة
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وعليه يشدد مركز "شمس" على ضرورة قيام األطراف كافة بواجبها تجاه الجريمة، وضرورة فتح تحقيق دولي 
اإلهمال الطبي التي تهدد حياة مئات األسرى الفلسطينيين، وأهمية فتح  محايد فيها، يقود إلى وقف سياسة

سجون االحتالل أمام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، كما يطالب مركز "شمس" األطراف السامية المتعاقدة 
( 737لمادة )بضرورة إلزام دولة االحتالل المحتجزة بفتح تحقيق عاجل وفقًا ل 7676في اتفاقية جنيف الرابعة 

من االتفاقية المذكورة، دون أن ينتقص هذا من ضرورة تشكيل لجنة تحقيق أممية تحوز على صفات الحيدة 
والنزاهة واالستقاللية للوقوف على حيثيات الجريمة ومحاسبة القائمين عليها منعًا لجرائم محتملة مشابهة عماًل 

. ويشدد مركز "شمس" على بضرورة 7644فاقيات جنيف ( من البروتوكول األول اإلضافي الت62بنص المادة )
قيام المقررين األمميين الخاصين بمسؤولياتهم في إعداد التقارير العاجلة وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق 
األسرى الفلسطينيين في الصحة وفضح الممارسات اإلسرائيلية بما يمكن من مساءلة دولة االحتالل، ويشكل 

 .لهانوعًا من الردع 
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