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ﻋﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺮى
ُ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
BÆN§Ì ºAÊ ,2017 ÁB§ºA ½Üa PÛB³N¦ÛA ÑmBÍm ½ÜNYÛA PBð»m O»uAÊ
Íðn»¯ºA K§rºA ÑIiB BÇÍºG DV»Ì ºA ÑÍ¾ËÍºA é̈ ¿³ºA PAÊeC Ä¾ Ðæ AeC ½ÜNYÛA
ÈMBnmÚ ½ÜNYÛA ÅBÍ¶ ÅB¶iC ¼¶ BÇI ¹rÌ ¸ºhº ,ÈN¾ÊB³¾ Ò»¦ QDNºAÊ
jIËN¶C  pf³ºA ÑyB¯NÂG ©ÛfÂA ¨¾Ê ,ÑÍ¾Ü¦áAÊ ÑÍmBÍnºAÊ ÑÌj·n§ºAÊ ÑÍÃ¾ÝA
iBJN¦BI #K¾AjM$ Î·Ìj¾ÝA oÍÕjºA iAj² f§I ÑJA ef ¸ºh¶Ê ,2015 ÁB§ºA Ä¾
Ðê iË§n¾ ½B³N¦A
PÜ ÑÍÃÍðn»¯ºA ÎyAiÝA PfÇq ,ÅBÍ·»º Ñ¿uB¦ pf³ºA
ê
. BÆf¦BvM ¨Ã¾Ê ÑyB¯NÂáA eBG ±fÇI Ñê ÍÕAËr¦Ê
ÔBnÂÊ ½B¯C BÇÍ® B Íðn»¯ºA ¨¿NA \ÕAjq Ñ®B¶ PÛB³N¦ÛA ½BðMÊ
LAËÂÊ ,ÄÌeBÍuÊ ,Í¾Ü¦GÊ ,Í²Ë³Y ðqBÂÊ ,Äm iBJ¶Ê ,iBÊ ,ÄÌijÊ
. ²B§¾Ê,Òyj¾Ê ,¼ÕBv® ÐeB²Ê Î§ÌjrNºA o»A
PB²ÊC
 ½kBÃA ÁBZN²A f§I ÅË·M BÇNÍJºBª Ä·ºÊ ½B·qC
Ðf¦ haDM ½B³N¦ÛA ÑÍ»¿¦Ê
ê
ê
 BÇJYBvÌ f²Ê ,ÃAËA ¨ÌÊjMÊ ,BÇMBÌËN À£§¾ ÀÍðÊ ¼Í»ºA Ä¾ Ðê jaDN¾

. iBÂ µÜGÊ Àç NqÊ KmÊ
ç ÅBÍYÝA |§I
ç Ôç AfN¦AÊ Ljy

2017 ÁB§ºA fÇq f³® PBmAif»º ðn»® ÓjmA l¶j ÎÂAfÍA SZJºA ´Ìj® KnÊ
,N»NA pf³ºAÊ ÑÍIj«ºA Ñ¯zºA ÔBÍYCÊ Ój²Ê Åf¾ Ä¾ PÛB³N¦ÛA  æAf¦BvM
ÑÃÌf¾ Ä¾ BÇR»Q Ä¦ fÌlÌ B¾ ,ÁB§ºA ÑÌAfI hÃ¾ ½B³N¦G ÑºBY (6500) fui  SÍY
.BÆfYËº pf³ºA
¹BÇNÂáA ½B·qC ¼·I ÓjmÝA ±AfÇNmG ÎyBA ÁB§ºA ½Üa ½ÜNYÛA ¼uAÊ ¸ºh¶
,ÀÇÃ¦ PAiBÌlºAÊ XÜ§ºA ¨Ã¾Ê ,ÐBÍA PB¾Ë³¾ ¼¶ Ä¾ ÀÇÂB¾jYÊ ,´ÍÍzNºAÊ
,ÑÍmB² ±Êj¢  Àl¦Ê ,LjzºBI ÀÇÍ»¦ ÔAfN¦ÛAÊ ÀÇ¾Bn²CÊ ÀÇ®jª ÁBZN²AÊ
. ÀÇ³ ÑÍ¾B³NÂáA ÁB·YÝA ~j®Ê
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2017 اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وأوﺿـﺎعِ اَﺳﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨّ ﺺ ﺣﻮل
ِ
ٌ

ÀÕAjU ¨ÌjrM ÁB¦ ËÆ 2017 ÁB¦ N§ÌÊ AhÆ

Î»ÍÕAjmáA Î¯ZvºA
ÑÍÂËÂB³ºA ÀÇNÂB·¾Ê ÓjmÝA fy WÇÃ¿A #Î¯Íº ÅË¦fU$ ±Êj§A
¼ÍÕAjmA ÑºÊe °uÊ
ÂAË³ºAÊ PB§ÌjrNºA Ä¾ Ñ»n»m ÔBðª OÊ
jR¶A Ä¾ fYAÊ BÇÂDI
ÑÌËAÊ ÑÍÃËºA ±fÇNnM ºA ÑÍ¯n§NºA
Ò»¦ ÑÍrYÊ ÐB«ðºA
PBIË³§ºA fÌfrNI iAj² ¼R¾ ÑÍÃÍðn»¯ºA
.~iÝA
Ñ¶jY ÓjmA ÎºBÆA PAiBÌk ¨Ã iAj² Ê
|ÌjZNºAÊ ÑÍÂBnÂáA fy ÀÕAjAÊ LjA

.Ðlª ©Bð² Ä¾ pB
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ﻋﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺮى
ُ

ٌ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٌﺔ ﺑﺎ ﺳﺮى ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل

ﻋﺪد اﺳﺮى ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل ﺣﺎﻟﻴ 6500
ﻋﻠﻰ  23ﺳﺠﻨ وﻣﻌﺘﻘ ً
ﺗﻮﻗﻴﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ:
ﻼ وﻣﺮﻛﺰ
ٍ

أﺳﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺘﻮزﻋﻮن

5400
أﺳﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

25
أﺳﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ
ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

770

أﺳﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
وأراﺿﻲ اﻟـ 48

305

أﺳﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة

7

اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وأوﺿـﺎعِ اَﺳﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨّ ﺺ ﺣﻮل
ِ
ٌ

ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

4,800

ﻣﺤﻜﻮم
ٍ
أﺳﻴﺮٍ

510

أﺳﺮى
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة

1150

450

ﻣﻮﻗﻮف
ٍ

إداري
ﱟ
أﺳﻴﺮٍ

ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت

9

ﻗﺎﺻﺮات ﻣﺎ دون
ﻓﺘﻴﺎت
ٍ
ٍ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻦ

57

ً
أﺳﻴﺮة
ﻫﻨﺎك
ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ:

24

3

أﺳﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎل ا·داري

وأﻗﺪم اﺳـﻴﺮات ﻳﺎﺳـﻤﻴﻦ ﺷـﻌﺒﺎن،
ﺑﺄﺣـﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ،
ﻣﺤﻜﻮﻣـﺎت
أﺳـﻴﺮة
ٍ
ٍ
ُ
وﻣﻌﺘﻘﻠـﺔ ﻣﻨـﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒـﺮ  ،2014وﻣﺤﻜﻮﻣـﺔ  5ﺳـﻨﻮات ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ أﻋﻼﻫـﻦ ﺣﻜﻤـ
اﺳـﻴﺮة ﺷـﺮوق دوﻳـﺎت وﻣﺤﻜﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﺠﻦ ﻟﻤﺪة  16ﻋـﺎم ،وﻣﻌﺘﻘﻠـﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
.2015
8

ﻋﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺮى
ُ

350
 190ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻃﻔﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرﻫﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ

12

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

52

9

أﺳﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺮري ﺻﻔﻘﺔ
اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎس و ا·ﺣﺘﻼل
»ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺎﻟﻴﻂ« أﻋﺎد ا·ﺣﺘﻼل
إﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى.

ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮن
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ا·داري

1100

ﻣﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ٍ
أﺳﻴﺮٍ

17

أﺳﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻮن ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳُﺴﻤﻰ »ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮﻣﻠﺔ« ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
أﺧﻄﺮ اﻣﺮاض

4

أﺳﺮى ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺸﻠﻞ ﻧﺼﻔﻲ
ﻳﺘﻨﻘﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ

26

أﺳﻴﺮ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺒﺘﺮ
أﺟﺰاءٍ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ

4

أﺳﺮى ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ

2

أﺳﻴﺮﻳﻦ ﻛﻔﻴﻔﻴﻦ

21

أﺳﻴﺮً ا ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن

9

اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وأوﺿـﺎعِ اَﺳﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨّ ﺺ ﺣﻮل
ِ
ٌ

ﻋﻤﺪاء اﺳﺮى

ﻣﻦ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻤﺪاء اﺳﺮى ﻫﻢ ﻣﻦ أﻣﻀﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20

اﻟﺴﺠﻮن وﻋﺪدﻫﻢ 45
10

ﻋﺎﻣ ﻓﻲ

ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ:

ﻣﻦ اﺳﺮى ﺗﺠﺎوزوا اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ

ﻋﺎﻣ وأﻗﺪﻣﻬﻢ اﺳﻴﺮ $ﻛﺮﻳﻢ
ﻳﻮﻧﺲ« ﻣﻦ اراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم .48

22

أﺳﻴﺮ ،ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن.

29

أﺳﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ أي اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮا ﻓﻲ ،1993
وﻗﺪ رﻓﺾ ا·ﺣﺘﻼل إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ إﺣﻴﺎء
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت أواﺧﺮ .2013

ﺷﻬﺪاء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﺳﻴﺮة

ﻋﺪد ﺷﻬﺪاء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﺳﻴﺮة 212

72

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1967ﻣﻨﻬﻢ:

59

أﺳﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ا·ﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ.

أﺳﻴﺮ اﺳﺘﺸﻬﺪوا
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.

7

أﺳﺮى اﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺄﻋﻴﺮة ﻧﺎرﻳﺔ وﻫﻢ
داﺧﻞ اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت.

10

74

أﺳﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺑﻌﺪ
اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة.

3

اﺳﺘﺸﻬﺪوا

ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017

ﻋﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺮى
ُ

وﺗﻨﻮﻋـــﺖ اﻟﺘﻬـــﻢ اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﺬرع ﺑﻬـــﺎ
اﻻﺣﺘـــﻼل ﻟﺘﺒﺮﻳـــﺮ اﻋﺘﻘـــﺎل اﻟﻨﺴـــﺎء
اﻟﻤﻘﺪﺳـــﻴﺎت ﺣﻴـــﺚ ﺗﺮاوﺣـــﺖ ﺑﻴـــﻦ:
أو ً
ﻻ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻧﺘﻬﺎك
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺛﺎﻧﻴ ــ :اﻟﻨﻴ ــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴ ــﺬ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت
ﻃﻌ ــﻦ ودﻫ ــﺲ
ﺛﺎﻟﺜـــ :اﻟﺮﺑـــﺎط ﻓـــﻲ اﻟﻤﺴـــﺠﺪ
اﻻﻗﺼﻰ
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2017 اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وأوﺿـﺎعِ اَﺳﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨّ ﺺ ﺣﻮل
ِ
ٌ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻗﺮارات ﻻ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺪام ا ﺳﺮى
AË¶iBq ÍÃÍðn»® ÓjmC Ò»¦ ÁAf¦áA ÑIË³¦ ~j¯º ±fÇÌ ÏjvÃ¦ ÅËÂB² ©Êjr¾
 ±jðNA Í¿ÍºA #BÃNÍI ¼ÍÕAjmG$ Ò¿nÌ B¾ LlY ÈI Áf³M ,Í»ÍÕAjmG ¼N² 
Ò»¦ ÈYj ¼J² ©ÊjrA SZJº Ðj«v¾ ÑÌiAkÊ ÑÃ ¼Í·rM  f²Ê ,2015 ÁB§ºA
. ÈÍ»¦ Ñ²eBv¿»º OnÍÃ·ºA
æAjÌkÊ #ÅB¾Íº$ \JuC ÅC G ,j¾ÝA ÉhÆ ½ËY SÌfA ÀNÌ  O²ËºA ¸ºg hÃ¾Ê
jÇq Ê ,ÈÍ»¦ Ñ³®AËA ÀNM Ê ,2016 ËÌB¾  ÓjaC Ðj¾ ÅËÂB³ºA `j fÍ¦C sÍV»º
O SÍY ,ÓjaC Ðæ j¾ ÅËÂB³ºA AhÆ `j (BÃNÍI ¼ÍÕAjmG) LlY eB¦C 2017 ËÍºËÌ
.ÊÛA ÐÔAj³ºBI ÈÍ»¦ Ñ²eBvA
ÅB·m Ä¾ Íðn»® ÑÍ»¿¦ h¯Ã¾ ÑÂAeG ½BY  ÈÂC$ Ò»¦ ÅËÂB³ºA ©Êjr¾ wÃÌÊ
Ñ¿·A ¦Ê j¾DÌ ÅC sÍA jÌkÊ ÅB·¾HI ÅË·Ì ÈÂH® ,¼N³ºBI Ñ»NA ÑÍIj«ºA Ñ¯zºA
æ
BGÊ ,ÐBz³ºA ©BHI BÊjr¾
¸ºg ÅË·Ì ÛCÊ ,ÁAf¦áA ÑIË³¦ ~j¯I ÑÌj·n§ºA
.#À·A iAj² °Í¯bNº ÑÍÂB·¾G eËUÊ ÅÊe Ä¾ ³® Ñê ÌeB¦ Ñê ÍJ»ªDI
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎء ا ﺳﺮى ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ
Pei ÎyBA ÁB§ºA Ä¾ ËÍÂËÌ Ò®
ÑÍ»ÍÕAjmáA BÍ»§ºA Ñ¿·A
PBÍ§ ÈI O¾f³M K» Ò»¦
¢B£N¶ÛA Ä¾ fZ»º ÑÍ²Ë³Y
ÀÕÜM Û ÈÂC SÍY ÅËVnºA 
ÑvvbA ÑYBnA$ ÅCÊ ,jrJºA
¨¾ |²BÃNM ¼³N§¿»º ÁËÍºA
ÅBnÂáA µË³ ÎºÊfºA ÅËÂB³ºA
ÅBnÂáA Ñ¾Aj¶ pBmC ÅËÂB²Ê
fY
ê ¨yËI ¸ºgÊ #ÈNÌjYÊ
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.Ñ§Ij¾ iBN¾C 4 ÅË·M ÅCÊ ,fYAËºA ¼³N§¿»º ÑvvbA ÑYBn¿»º ÌB§A Ä¾ ÒÂeC
ÑvvbA ÑYBnA ½f§¾ ¨ÍmËNI Ñ¾Ë·A O¾lºAÊ ,K»ðºA Ò»¦ Ñ¿·A O³®AÊ f²Ê
¼¿rÌ AhÆÊ ,¨Ij¾ ¾ °vÂÊ iBN¾C Ñ§IiC G Ñ§Ij¾ iBN¾C ÑQÜQ Ä¾ ,Vm ¼·º
.ÍÃÍðn»¯ºA ÀÇÍ® B ½ÜNYÛA Ófº »³N§A Ñ®B¶
Î»ÍÕAjmáA #Î»aAfºA Ä¾ÝA$ jÌkÊ Ò§nÌ SÍY ,½ÜNYÛA ÐeB² KV§Ì  iAj³ºA AhÆ
ÓjmÝA ±ÛE ÔBÃRNmBI ÅËVnºA ÑÌjÌf \¿nÌ fÌfU ÅËÂB² Änº #ÅAeiC eB§»U$
Ä¾ ÀÇÂB¾jYÊ ÎÕBz³ºA j¾ÝA AhÆ hÍ¯ÃM ÐjÕAe Ä¾ ÍÃÍðn»¯ºA »³N§AÊ
. ³® #ÍÕBÃU »³N§¾$ ÑÖ® Ò»¦ ÉhÍ¯ÃMÊ ÈÃ¾ ÐeB¯NmÛA
¨¿NA G AÊeË§Ì Äº ÍÃÍðn»¯ºA ÓjmÝA ÅG ÈyA¦A  #ÅAeiG$ WVÊ
Ñê ¿ÕÜ¾ Ñê ÍÂBnÂG ±Êj¢
¾DM ¦ ,¼ÍÆDNºA ÐeB¦G Ä¾ ¼ÕB Û ÎºBNºBIÊ ,Î»ÍÕAjmáA
ê
oÍº ÈÂDI Ò¦eC B¿¶ ,mC ¼·º ÑvvbA ÑYBnA ¨ÍmËMÊ PÜ³N§A ¼aAe ¸ºhº
.`BNA O²ËºAÊ ÑÍºBA PBÍÂAlÍA eÊfY  ÎÕBz³ºA j¾ÝA ¸ºg hÍ¯ÃM Ä·¿A Ä¾
ef¦ ¼³Â ËÆ ÑÍÃ¾ÝA ÁBn²ÝAÊ ÄÌkBÂlºA  ÑrÍ§A ½B ¨ÍmËNº #ÅAeiA$ `²A Ê
|§I fUËÌ ÈÂC OZyÊCÊ ,ÁBÍA  ½B³N¦ÛA G ÍÃ¾ÝA ÓjmÝA Ä¾ J¶
.ÁBÍa ¼aAe ÀÆkBVNYAÊ ÀÆjmC ÀNÌ #PË§ÍnN¶$ ÄVm  ÓjmÝA
ﻗﺮار ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
j²C 2017 ÁB§ºA ÑÌAfI Ò®
Ñ¾Ë· j«vA ÏiAkËºA o»A
Ñ»n»m #OÃÍIB·ºA$ ½ÜNYÛA
ÓjmC ´ #ÑÍIB³¦$ PAËða
ÑºÊB  ,pB Ñ¶jY
XAj®âº Ñ¶jA Ò»¦

«z»º

,Ðl«I BÇÌfº ÓjmÝA eËÃA Ä¦
½B³N¦A ±Êj¢ fÌfrM OÃ¿zMÊ
13
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ÀÇ§Ã¾Ê ,ÓjmÝA ±jª Ä¾ ÅËÌl¯»NºA ÐlÇUC KZmÊ ,ÀÇMAiBÌk wÍ»³MÊ pB ÓjmC
. NÃ·ºA Ä¾ ÔAjrºA Ä¾
ﻗﺮار ﺑﻤﻨﻊ زﻳﺎرات اﻫﺎﻟﻲ أﺳﺮى ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
PB¿Í»§M #ÅAeiC$ ½ÜNYÜº Î»aAfºA Ä¾ÛA jÌkÊ ifuC ÎyBA ÁB§ºA Ä¾ ËÍºËÌ jÇq 
ÑºÊB  ¸ºgÊ ,ÀÇMiBÌk Ä¾ ½ÜNYÛA ÅËVm  pB ÓjmC ÎºBÆC ÅB¾j
AÔByiGÊ ,ÄÌeË³¯A ¡BJzºAÊ eËÃA ÑÍz²  PÛkBÃM ÀÌf³Nº Ñ¶jA Ò»¦ «z»º
. ÀÇMeB§NmBI ÈNJºBð ËÆBÍÃNÂ Ñ¾Ë·Y Ò»¦ ÀÇð«y Ä¾ AÊf§è u ÄÌhºA ÀÇÌÊhºæ

ﺣﺠﺐ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
½ÜNYÛA ÅËVm ÑZ»v¾ Pij²
#jqBJ¾ ðn»®$ ÐBÃ² KVY
¸ºgÊ ,ÓjmÝA Ä¦ ÑÍÕBz¯ºA
`ËN¯A LAjyáA LA²A ¨¾
ÅBnÍÂ  CfI ÓhºA ÁB§ðºA Ä¦
Ä¦ ÓjmÝA ½l§º ÑºÊB Ò®
.B§ºA
14
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اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:ًأوﻻ
% 7 ÑJnÃI ©B¯MiBI ,½B³N¦ÛA PÛBY  æB¢ËZ»¾ æAf¦BvM , 2017 ÁB§ºA fÇq .1
(6500) Ä¾ jR¶C G ½B³N¦ÛA PÛBY O»uÊ SÍY ,È³Jm ÓhºA ÁB§ºA Ä¦
.2016 ÁB§ºA ½Üa ½B³N¦A ÑºBY (6100) ¼IB³¾ ,½B³N¦A ÑºBY
´ ÑÌiAeÛA PAiAj³ºA iAfuG ÑmBÍm Ä¾ 2017 ÁB§ºA ½Üa ½ÜNYÛA ¼uAÊ .2
fÌfÊ fÌfU I B¾ æBÌiAeG æAiAj² (1086) ÁB§ºA ½Üa ifuC SÍY ,ÓjmÝA
.Î§ÌjrNºA o»A LAËÂ Ä¾ ef¦ OºBÊ
ÁB§ºA ½Üa ÓjmÝA ÔAfÇq Ñ¿ÕB² O§¯MiA SÍY ÓjmÝA ¼N² ÑmBÍm iAj¿NmA .3
.efU ÔAfÇq 3 ÔB³MiBI (212) G O»uÊÊ
SÍY ,¼Í·ÃNºAÊ ½B³N¦ÛBI ÍÃÍðn»¯ºA ½B¯ÝA ±AfÇNmA  \yAÊ fÍ§vM .4
30 ÈJnÃI ©B¯MiA  ,ÑºBY (1600) G ÄÌjuB³ºA I ½B³N¦ÛA PÛBY O»uÊ
.½B¯Ý ½B³N¦A ÑºBY (1250) fÇq ÓhºAÊ ,È³Jm ÓhºA ÁB§ºA Ä¦ %
ifuC SÍY ,ÓjmÝA ´ ÐBÍA Óf¾ fIÚBI ÁB·YC iAfuG Ä¾ ½ÜNYÛA f§u .5
(510) G ½ÜNYÛA ÅËVm  fIÚBI ¾Ë·A ef¦ ¼vÍº fÌfU À·Y (15)
.ÓjmC
fÇq SÍY ÎyBA ÁB§ºA ½Üa ÓjmÝA ´ ¼Í·ÃNºAÊ ¨¿³ºA ÑmBÍm iAj¿NmA .6
~j®Ê ÀÇz§I ½l¦Ê ÓjmÝA Ò»¦ Ôç AfN¦A BÇ³®Ai ÁBZN²AÊ ¨¿² ÑÍ»¿¦ (145)
.ÀÇ³ PBIË³¦
ðºA ½B¿ÆáA ÑmBÍm iAj¿NmA ÑVÍNÂ ÓjmÝA Ä¾ PAjr§ºA ÑZu ¨UAjM .7
.Ñ¾kÜºA ÑÍJðºA ÑÌB¦jºAÊ XÜ§ºA ÀÌf³M Áf¦Ê ,ÀÇ³
kjI AhÆÊ ,ÓjmÝA Ò»¦ |ÌjZNºA  ½ÜNYÜº ÑÍ¾Ü¦ÛA ÑnmÚA ¹AqA .8
.ÅBnÍÂ  ÓjmÝA LAjyG ½Üa æBZyAÊ
ÓjmÝA Ò»¦ ÏeAj¯ÂáA ½l§ºA ÑIË³¦ ~j®  ½ÜNYÛA ÅËVm ÐiAeG Ñ»uAË¾ .9
.LBJmÝA È¯MÝ
PAmÝA ´ ÑÍ¾B³NÂAÊ ÑÍmB² ÁB·YC iAfuA  ½ÜNYáA À¶B iAj¿NmA .10
.ÄÌjuB³ºA ½B¯ÝAÊ PBÍÃÍðn»¯ºA
15
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kBVNYÛAÊ ½B³N¦ÛBI ÍÃÍðn»¯ºA Í¯ZvºA ±AfÇNmA  f¦BvM .11
.´Í³ZNºAÊ ÔB¦fNmÛAÊ
OnÍÃ¶ Ñ²eBv¾ ,BÆkjIC ÓjmÝA O®fÇNmA ÐjÕBU PAiAj²Ê ÂAË² Ðf¦ iAfuG .12
ÍÃ¾ÝA ÓjmÝA ÅB¾jY ¸ºh¶Ê ,ÓjmÝA ÁAf¦G ÅËÂB² Ò»¦ ½ÜNYÛA
Ò»¦ ½ÜNYÛA  ºAÊ ¼³N§¿»º ÑvvbA ÑYBnA ÐeBÌk Ä¾ ÍÃÍðn»¯ºA
.Ñ§Ìj¾ iBN¾C Ñ§IiC G ¨Ij¾ ¾ 3 Ä¾ BÇ§ÍmËM
¼³ÃN»º Ðlª ©Bð² ÎºBÆC BÇUBN ºA jIB§A ½Ü«NmA  ½ÜNYÛA iAj¿NmA .13
½B³N¦Û ÐfÍv¿¶ È»ÌËÊ ÅËÂBY OÍI §¾ æAfÌfÊ ,XÜ§ºAÊ j¯nºAÊ
.½ÜNYÛA ¨¾ ¡BJMiâº ÀÆkAlNIA ÊC ÍÃÍðn»¯ºA ÃAËA

.æB¾B¦12 _ºA ÅÊe B¾ ½B¯ÝA ±AfÇNmA  f¦BvM .14

ÁB·YÝA KÂB À¶BA PB¦B²  ½B¯ÝA Ò»¦ Ñ£ÆBI ÑÍºB¾ PB¾Ajª ~j® .15
.ÄVnºBI
.½B¯ÝAÊ ÔBnÃºA Ò»¦ ÏiAeáA ½B³N¦ÛA ~j® iAj¿NmA .16
SÍY SÍY JbNÃA Íðn»¯ºA Î§ÌjrNºA o»A  LAËÂ ½B³N¦A iAj¿NmA .17
.½B³N¦G ÑºBY (14) fui 
ÊÝA ÑUifºA Ä¾ ÔAfÇrºAÊ ÓjmÝA ÎºBÆC ±AfÇNmA  ¢ËZ»¾ ©B¯MiA .18
.½B³N¦ÛBI
.ÄÇ³ ðºA ½B¿ÆáA iAj¿NmA ÑVÍNÂ ÑÍZvºA PAmÝA ©ByÊC ¨UAjM .19
ÑÍ¾Ü¦ÛA PBnmÚA Ä¾ fÌf§ºA µÜªHI ÎyBA ÁB§ºA ½Üa ½ÜNYÛA ÁB² .20
.ÑÍ»A PB¦AgÛAÊ
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 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:£ﺛﺎﻧﻴ
:ÎMßBI ÎuËÂ jÌj³NºA WÕBNÂ ~Aj§NmA f§I
,PB²ÊÝA ¼¶  ÑÍY ÀÇNÍz² ÔB³IGÊ ÓjmÝA ¨¾ Ä¾BzNºA PBÍºB§® iAj¿NmA .1
.ºËÖnA ÁB¾C ÑÌËºÊD¶ BÇ§yÊ Ä¿zÌ B
¨®jº ,ÑÍºÊfºA À¶BZ¿»º ¼UB¦ ¼·rI ÑÍÃÍðn»¯ºA Ñð»nºA ¹j ÐiÊjy .2
.Ñ»vºA PAg ÎºÊfºA ÅËÂB³ºA f¦AË² ¼·º È¶BÇNÂÛ ½ÜNYÛA Ò»¦ BÌBz²
¨¿NA ©BÃ²GÊ BÂAjmC ¨¾ Ä¾BzNºA Ä¾ if² ¶C frY PÛÊB  iAj¿NmÛA .3
.BÇNÍÂBnÂGÊ ÀÇNÍz² ÑºAf§I ÎºÊfºA
ÀÍ£ÃNI jaßAÊ A I ÁË³M ,ÓjmÝA ÑÍz³º ÐfÂBn¾ ÑÍIj¦ ÑÃyBY eBG .4
.ÀÇ³ ½ÜNYÛA ÀÕAjUÊ ÓjmÝA ÐBÂB§¾ Ò»¦ ÔËzºA Í»nNº ÑÍºÊe PBÍºB§®
½ÜNYÛA PBmBÍm \z®  BÇMBÍºÊÚn ÑÍÂËÂB³ºA Ê ÑÍ²Ë³A PBnmÚA ÁBÍ² .5
.ÎÂBnÂáA ÎºÊfºA ÅËÂB³»º BÇN¯ºB iBÇ¢AÊ ,ÓjmÝA ´ ÑÍ§¿³ºA
Î·º BÇÍ»¦ «zºAÊ ÑÍºÊfºA ÅBnÂáA µË³Y PB¿£Ã¾ ¨¾ j¿NnA ¼uAËNºA .6
.B ÅËyj§NÌ ºA ÑmjrºA Ñ¿VA °²ÊÊ ,BÂAjmC Ä¦ ©B®fºA  BÇJUAËI ÁË³M
ÈMAÔAfN¦G °²Ëº ½ÜNYáA Ò»¦ «zºBI jÝA KÍ»v»º ÑÍºÊfºA ÑÃV»ºA ÁBÍ² .7
ÐiBÌk ½Üa ½ÜNYÛA PAÔAfN¦A Ä¾ ÀÇNÌBÊ ÀÇÌÊgÊ ÓjmÝA ÎºBÆC Ò»¦
Ëz¦ ÈÍ»¦ Áf²C B¾ iAj·M Áf¦ ÅB¿zº Ðlª ©Bð² ÓjmA ÎºBÆC ÑuBaÊ ÀÇÕBÃIA
.À PAfÌfÇM ÈÍUËMÊ ÎºBÆÝA PÜ®BY ÁBZN²BI OnÍÃ·ºA
Ä¾BzN»º ,Ñ§mAÊ ÑÍÂÊ·ºG PÜ hÍ¯ÃM  fÌfA ÁÜ¦áA ¼ÕBmÊ ½Ü«NmA .8
ÎÂËÂB³ºA À¦fºA LÜVNmA ÑºÊBÊ ÀÇMBÂB§¾ Ò»¦ ÔËzºA Í»nMÊ ,ÓjmÝA ¨¾
.ÀÇNÍz² ¨¾ ÎºÊfºA °B§NºAÊ Î¾Ü¦áAÊ
ÑÍz²  ÎÂBnÂáA KÂBA Ò»¦ BG Ê ³® ÎmBÍnºA KÂBA Ò»¦ oÍº lÍ¶ºA .9
ÐiBQá ¼z®ÝA Ñ»ÍmËºA BÇÂÝ ,ÑÍJÃUÛA ÁÜ¦áA ¼ÕBmÊ ¨¾ ¼uAËNºA fÃ¦ ÓjmÝA
.ÓjmÝA ¨¾ Ä¾BzNºA Bvº ÈJn¶Ê ÁB§ºA ÏCjºA
.ÓjmÝA ÑÍz² Bvº Î¾Ü¦áA ¼¿§ºA ¨ÌËÃMÊ ÐeBÌk .10
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medya desteğinin yanı sıra, uluslararası sempatiyi çekmek için
de kullanılmalıdır.
9. Yabancı basın ile iletişimde esir meselesinin sadece siyasi yönüne
değil, aynı zamanda insani yönüne de vurgu yapılmalıdır. Çünkü
bu, kamuoyunun dikkatini çekmek ve esirlerle dayanışmasını
sağlamanın en iyi yoludur.
10. Esirler meselesinin yararına medya çalışmalarını arttırmak ve
çeşitlendirmek.
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2. Tavsiyeler
Bu raporun ulaştığı sonuçları vurguladıktan sonra, şunları öneririz:
1. Mahkumlarla dayanışma faaliyetleri sürdürülmesi ve davalarının
her zaman yetkililerin öncelikleri arasında kalmasını sağlayacak
şekilde sürdürülmesi.
2. Filistin Yönetimi, uluslararası yasaları ihlali nedeniyle işgal
devletine karşı Uluslararası Mahkemelerde dava açmak için
derhal harekete geçmelidir.
3. Esirlerimizle dayanışmayı olabildiği kadar arttırma ve uluslararası
toplumu esirlerin davalarının adil ve insani olduğuna ikna etme
çabalarına devam edilmelidir.
4. Esirleri destekleyecek Arap desteği bulunması gereklidir. Bu
destek, esirlerin çektiği acılara ve işgalin işlediği suçlara ışık
tutacak uluslararası faaliyetler organize etmelidir.
5. İnsan hakları ve hukuk örgütleri, esirlere karşı uygulanan baskıcı
politikaları teşhir etme ve uluslararası insani hukuk ihlallerini
ortaya koyma sorumluluklarını yerine getirmelidir.
6. Uluslararası insan hakları örgütleri ile sürekli temas halinde
olmalı, esirleri savunma ve maruz kaldıkları şiddetli saldırılara
son verme yönündeki sorumluluklarını yerine getirmeleri için
sürekli baskı altında tutulmalıdır.
7. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) esirlerin ailelerine yönelik
saldırılarına son vermesi ve özellikle de Gazzeli esir ailelerinin
ziyaretleri sırasında işgalin saldırılarına karşı onları korumak
için işgal devletine baskı yapmalıdır. Bir Knesset milletvekilinin
esir ailelerini taşıyan otobüse baskın yapıp onları tehdit etmesi
durumunun bir daha yaşanmamasının garantisi verilmelidir.
8. Yeni medya kuruluşları, esirlerle dayanışma ve sıkıntıların
ışık tutmak için yaygın sanal kampanyaları yürütmek için
kullanılmalıdır. Bu medya kuruluşları ve kampanyalar, hukuk ve
15
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10. İşgal mahkemeleri, Filistinli kadınlara ve küçüklere karşı sert ve
intikamvari cezalar vermeye devam etmektedir.
11. Filistinli gazeteciler tutuklama, gözaltı, çağrı ve sorgulama ile
karşı karşıya kalarak daha fazla hedef alınmaktadır.
12. Esirleri hedef alan çeşitli haksız kararlar ve yasalar çıkarıldı.
Bu yasaların en önemlileri, Knesset’in idam etme kararını
onaylaması, Filistinli güvenlik esirlere tahsis edilen alanın
genişletilmesi öngören mahkeme kararının engellenmesi yer
alıyor. Adı geçen karar, işgal hükümetinin esirlere ayrılan kişisel
alanı 3 metrekareden 4 metrekareye çıkarmasını öngörüyordu.
13. İşgal devleti, Gazze halkının seyahat etmek ve tedavi almak için
ihtiyaç duyduğu geçişleri, özellikle de Beyt Hanun kapısını Filistin
halkını tutuklamak ya da işgale karışmaya tahrik etmek için bir
tuzağa dönüştürerek buraları kendi menfaati için kullanmaya
devam etti.
14. 12 yaşın altındaki çocukların tutuklanmasında artış yaşandı.
15. Mahkemeler, hapis cezası ile birlikte çocuklara yüksek para
cezaları vermektedir.
16. Kadınlar ve çocuklar, sürekli olarak idari gözetim altında
tutulmaktadırlar.
17. Filistin Yasama Meclisi üyeleri, tutuklanmaya devam edilmektedir.
Bu yıl 14 vaka kaydedildi.
18. Esir ve şehit ailelerinin hedef alınmasında gözle görülür bir artış
oldu.
19. Kadın esirlerin sağlığı, kendilerine yönelik tıbbi ihmal nedeniyle
bozuldu.
20. Geçen yıl boyunca işgal devleti, birçok medya kurumunu ve
yerel radyo istasyonlarını kapattı.
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Sonuç ve Tavsiyeler
1. Sonuçlar
1. 2017 yılı, önceki yıla göre yüzde 7 arttığından, tutuklamalarda
önemli bir artışa şahit oldu. 2016 yılında tutuklananların sayısı
6,100 iken 2017 yılında bu sayı 6.500’e ulaştı.
2. 2017 yılı boyunca, işgalci İsrail, esirlere karşı idari kararlar verme
politikasını uygulamaya devam etti. İşgal devleti, Filistin Yasama
Meclisi üyelerini de içine alacak şekilde yeni idari tutuklamalar ve
yenilemeler dahil olmak üzere 1.086 idari karar verdi.
3. 2017’de öldürülen esirlerin sayısı, yakın zamanda öldürülen üç
esir dahil olmak üzere 212’ye ulaştı.
4. Filistinli çocuklar, gözle görünür bir artışla tutuklama ve istismarın
hedeﬁ haline geldiler. 2017 yılında, reşit olmayan esir Filistinlilerin
sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında bir artışla
1,600 vakaya ulaştı. Bunun 1.250’si çocukların tutuklamasını
oluşturuyor.
5. İşgal devleti, 15 yeni müebbet hapis cezası vererek müebbet
hapis cezasına çarptırılan esirlerin sayısını 510’a çıkardı.
6. İşgal devleti, geçtiğimiz yıl boyunca esirlere yönelik baskı
politikasını uygulamaya devam etti. Geçtiğimi yıl boyunca
esirlere yönelik taciz ve saldırılar, bazılarının tecrit edilmesi ve
bazılarına cezai tedbirlerin uygulanması gibi 145 baskı ve baskın
vakası kaydedildi.
7. Tıbbi ihmal ve gerekli tıbbi müdahaleyi sağlamadaki başarısızlık
nedeniyle düzinelerce esirin sağlık durumu kötüleşti.
8. İşgal medyası, esirlere karşı tahriklerine katıldı. Bu durum, Nisan
ayında başlayan açlık grevine sırasında çok açık bir şekilde
ortaya çıktı.
9. İşgalci cezaevi yönetimi, en küçük nedenlerden dolayı esirlere
hücre hapsi vermeye devam etmektedir.
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Hamas’a Bağlı Esirlerin Ailelerinin Gazze’den
Yapacakları Aile Ziyaretlerini Yasaklama Kararı
Temmuz 2017’de, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsrail
cezaevlerinde bulunan Hamas’a bağlı esirlerin, aileleri tarafından
ziyaret edilmesini yasaklayan bir karar yayınladı. Bu karar, Gazze’de
yakalanan İsrail askerlerinin serbest bırakılması için Hamas’a baskı
yapmak ve çocuklarını geri almak için Netanyahu hükümetine baskı
yapan aileleri razı etmek amacıyla atılan bir adımdı.

Filistin uydu kanalını sansürlemek
İsrail cezaevi yönetimi,
mahkumların
Filistin
Mübaşir uydu kanalını
izlemelerine
izin
vermemeye karar verdi.
Bu karar, nisan ayında
başlayan açlık grevinin
yaklaşmasıyla mahkumları
dünyadan
soyutlamaya
yönelik bir girişimadi.
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Mahkeme talebi onayladı ve hükümetin her esir için ayrılan ortalama
alanı 3 metrekareden 4,5 metrekareye çıkarması gerektiğine
hükmetti. Karar, Filistinliler de dahil olmak üzere İsrail tarafından
tutuklanan tüm mahkumlar için geçerli.
Bu karar, işgalci İsrail’in liderlerinin hoşuna gitmedi. İsrail İç
Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, cezaevi yönetiminin binlerce Filistinli
esiri ve tutukluyu bu kararın kapsamı dışında tutmasını sağlayacak
ve karardan sadece adi suçluların yararlanması için yeni bir yasa
çıkarmaya çalıştı.
Erdan, karara itirazında Filistinli mahkumların İsrail toplumuna
dönmeyeceklerini ve bu nedenle cezaevlerinde uygun ve insani
şartlar sağlayarak onları rehabilite etmeye gerek olmadığını söyledi.
Ayrıca, mevcut bütçe ve zaman açısından kararının uygulanmasının
mümkün olmadığını iddia etti.
Erdan, hücreler ve güvenlik birimlerindeki hayat alanını genişletmek
için çok sayıda güvenlik esirlerin çadırlarda hapsedilmesi ﬁkrini
öne sürdü ve Ketziot Hapishanesinde tutulan birkaç esirin aslında
çadırlarda tutulduğunu açıkladı.

Cezaları Ağırlaştırma Kararı
İsrail Bakanlar Kurulu, 2017 yılının başında Gazze’de yakalanan
İsrail askerlerinin serbest bırakılması için harekete baskı yapmak
amacıyla Hamas esirlerine karşı bir dizi “cezai” tedbiri onayladı.
Bu önlemler arasında
Hamas
esirlerinin
tutukluluk
koşullarını
ağırlaştırmak,
ziyaretlerini azaltmak,
h ü c r e l e r d e n
televizyonları çıkarmak
ve
kantinden
alım
yapmaktan engellemeyi
içeriyordu.
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Gayrı İnsani Kanun ve Kararlar
Esirleri İdam Etme Kanunu
İsraillilerin öldürülmelerine karışan Filistinli tutsakların infazını
öngören ırkçı bir yasa tasarısı, 2015 yılında sağcı siyasi parti olan
İsrail Evimiz partisi tarafından önerildi. Taslağın onaylanmak için
Knesset’e sunulmasından önce tasarıyı tartışmak üzere bir bakanlık
komitesi kuruldu.
O zamandan bu yana, Lieberman Savunma Bakanı oluncaya kadar
bu konu tartışılmadı. Taslak, Mayıs 2016’da bir kez daha meclise
getirildi ama onaylanmadı. Temmuz 2017’de İsrail Evimiz partisi bir
kez daha meclise getirdi ve ilk okuma ile onaylandı.
Yasa tasarısı, işgal altındaki Batı Şeria’da ikamet eden bir Filistinlinin
cinayet suçundan yargılanması halinde, Savunma Bakanının askeri
mahkeme aracılığıyla idam cezasını emredebileceğini öngörüyor.
Tasarı, cezayı azaltma olasılığı olmadan bunun için hakimlerin oy
birliğini, sadece salt çoğunluk öngörüyor.

Esirlerin Tutuklulara Özel Alana Gitmesini
Engelleme Kanunu
Geçen Haziran ayında, İsrail
Yüksek Mahkemesi, insan hakları
örgütlerinin
cezaevlerindeki
doluluğun insanlığa uymadığını,
mahkumlara tahsis edilen alanın
uluslararası insan hakları kanunu,
insan onuru ve özgürlüğünün
temel yasalarını ihlal ettiğini ve
mahkum başına en az alan olarak
4 metrekare olması gerektiğini
belirterek yaptığı başvuruyu kabul
etti.
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İşgalci İsrail’in, Kudüslü
kadınların tutuklanmasını
haklı çıkarmak için öne sürdüğü
suçlamalar şu şekilde:
1- Sosyal medyada
tahrik ve gizliliği ihlal
etmek
2- Bıçaklama ve ezme
eylemi gerçekleştirme
niyeti
3- Mescid-i Aksa’da
ribat
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Esirlerin Başkanları
20 yıldan fazladır işgal hapishanelerinde olan esirlere “Esirlerin
Başkanları” deniliyor. Bunların sayısı

30 yıldan fazladır hapiste

olanların sayısı 10. Bunların
en eskisi, işgal altındaki 48
Topraklarından Kerim Yunus.

45. Aralarında:

Yaklaşık 25 yıldır hapiste
olanların sayısı ise

22.

29

esir, eski esir yani 1993 yılında imzalanan Oslo anlaşmasından
önce tutuklanmış kişiler. İşgalci İsrail, 2013 sonlarındaki müzakereleri canlandırma anlaşmasının dördüncü grubu kapsamında bunları
serbest bırakmayı reddetti.

Esir Hareketi Şehitleri

1967 yılından bu yana esir hareketi şehitlerinin sayısı 212. Bun-

ların arasında:

72

esir, işkence
sonucu şehit oldu.

59

esir, kasti tıbbi
ihmal sonucu şehit
oldu.

7 esir, hapishanede
iken ateş edilmesi
sonucu şehir oldu.

8

74

esir,
tutuklandıktan
sonra kasten öldürme
sonucu şehit oldu.

3 esir, 2017 yılında
şehit oldu.
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18 yaşın altında olan çocukların sayısı

190

350.

’ı hüküm giymiş durumda. Geri kalanı ise
Bunun
haklarında hüküm verilmesini bekleyen tutuklulardan
oluşuyor.
Filistin Yasama

12

Meclisinden
milletvekili, tutuklu
durumda.
Bunlardan
tutuklu.

9’u idari

Hamas ile İsrail arasında
imzalanan Gilat Şalit anlaşması kapsamında serbest

52

bırakılan esirlerden
’si
işgalci İsrail tarafından
yeniden tutuklandı.

İşgal hapishanelerinde tutuklu olan
var. Bunların arasında

1100 hasta esir

17

esir, Remle Hastanesi denilen
yerde daimî olarak kalıyorlar ve en ağır
hastalıklardan sıkıntı çekiyorlar.

4 esir, kısmi felçli ve tekerlekli
sandalye ile hareket edebiliyor

26 esir, vücutlarının

çeşitli yerlerinden
engelli

4 esir, Hepatit A

2 esir, görme engelli
21 esir, kanser hastası

hastası

7
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Hukuki duruma göre esirlerin dağılımı ise şu şekilde

4,800

mahkûm olmuş esir
arasında

510

müebbet hapse mahkûm
olmuş esir

1150

450

tutuklu

idari esir

Kesimlere göre esirlerin dağılımı şu şekilde

18 yaş altı kız çocuğu sayısı

9
İşgal hapishanelerinde

57

bulunan
kadın
içinde

24

3 kadın esir, idari tutuklu

kadın esir, çeşitli cezalara çaprtırılmış durumda. En yaşlı
kadın esir, 2014 yılından beri hapiste olan ve 5 yıl hapis cezasına
çarptırılmış Yasmin Şaban. En uzun süre hapis cezası ise 16 yıl ile
Şuruk Deviyyat’a verilmiş. Deviyyat, 2015 yılından beri hapishanede
bulunuyor.
6
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İşgal Hapishanelerindeki Esirlerle Alakalı Güncel
Bir İstatistik

23

İşgalci İsrail’in
hapishane ve tutuklu evinde
esir bulunuyor. Bunların dağılımı şöyle:

770

Kudüs’ten ve 48
Topraklarından
esir

305

Gazze’den
esir

6500 Filistinli

5400

Batı Şeria’dan
esir

25
Çeşitli uyruklara
sahip Arap esir

5
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Meşhur İsrailli
gazeteci Gideon
Levy, İsrail devletini
yeryüzündeki en
vahşi zalimlerden
birisi olarak
niteledi.

4

Diğer taraftan 2017 yılı, savaş ve
insanlığa karşı işlenmiş suçların,
esirler ve onların kanuni yerlerine
karşı sistematik tahrikin yasalaştığı
bir yıl olarak kabul ediliyor. Cezaların
arttırılması
ve
Hamas’a
bağlı
esirlerin ailelerinin onları ziyaret
etmek için Gazze’den çıkmalarının
engellenmesi kararı gibi Filistin
kimliği ve hamiyetini hedef alan keyﬁ
ve baskıcı kanunlar çıkarıldı. Bu
tahrik ve suçlar, yasalaşan kanunlar
kılıfı altında işleniyor.
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Giriş
İşgalci İsrail makamları, Filistin halkı ile savaşmak ve direnişini
etkilemek için günlük olarak başvurduğu baskı araçlarından birisi
olarak kabul ettiği tutuklama siyasetini 2017 yılında da takip etti. İşgal
makamları, bu siyasete bütün askeri, güvenlik, siyaset kurumları ve
yapıları ile birlikte katılmaktadır. 2015 yılının ocak ayında başlayan
Kudüs intifadasıyla ve ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü Siyonist
yapının başkenti kabul etmesi kararıyla yeniden alevlenen halk
ayaklanmasıyla Filistin toprakları, intifadayı bastırma ve bitirme
hedeﬁni taşıyan gelişigüzel ve çılgın tutuklama hamlelerine şahit
oldu.
Tutuklamalar, kadınlar, çocuklar, tüccarlar, yaşlılar, aktivistler,
gazeteciler, balıkçılar, Yasama Meclisi milletvekilleri, grupların
liderleri, hastalar, engelliler ve serbest kalmış esirler dahil olmak
bütün halk kesimlerine uzanmaktadır.
Tutuklamalar, çeşitli şekillerde yapılmakla birlikte çoğunlukla gecenin
geç vakitlerinde evlere yapılan baskınlardan, evdeki çoğu eşyayı
parçaladıktan ve vatandaşları korkuttuktan sonra yapılmaktadır.
Bazen de darp, küfür ve hakaret ile ateş etme bu tutuklamalara eşlik
etmektedir.
Filistin Esirleri Araştırma Merkezi saha ekibine göre 2017 yılında
işgal altındaki Batı Şeria köye ve şehirleri ile Kudüs mahallelerindeki
tutuklamalarda büyük bir artış meydana geldi. Bu yılın başından bu
yana 6500 tutuklama gözlendi. Bunun üçte birisi, sadece Kudüs’te
meydana geldi.
Aynı şekilde işgal güçleri, geçen yıl bütün ihlal ve baskı şekilleriyle
esirleri hedef aldı, onları asgari hayat gereklerinden, tedavi ve
ziyaret haklarından mahrum bıraktı. Ayrıca onların odalarına ve
bölümlerine baskın düzenleyerek onları darp etti, en ağır şartlarda
hücre cezalarına çarptırdı ve onlar hakkında intikamvari hükümler
çıkardı.
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