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Uluslarası mahkumlarla dayanışma kurumu ‘Dayanışma’ ve 
çalışanları yeni yıldır Filistin halkının ve esirlerin acılarını görünür 
kılmak için her yıl Filistin halkının maruz kaldığı tutuklamaları 
içeren rapor çıkarmaktadır. Bu raporun gayesi daha 3 yaşına 
bile girmemiş Nadir Hicazi isimli çocuğun tutuklanmasına 
kadar varan ve Filistin toplumunun her kesimini etkileyen 
tutuklamaları belgelemektir.

Kadınlara, çocuklara ve hastalara tıbbi ihmal, yavaş yavaş ölüme 
götürme ve sistematik işkence ile sonuçlanan tutuklamalar 
gerçekleştirmiştir. İlaçtan yoksunluk ve aileyle görüşe izin 
verilmemesi gibi durumlar nedeniyle şehit olanların sayısı 5’e 
ulaşmıştır. Öyle ki Sami Abu Diyak isimli esirin şehitlik makamına 
erişmeden önceki isteği ölmeden önce annesine bir kez olsun 
sarılmaktı.  

Uluslararası mahkumlarla dayanışma vakfı ‘ Dayanışma’ İnsan 
Hakları Konseyine, kurumlarına ve derneklerine son 7 yıldır 
rapor sunmaktadır.  Ellerindeki ve İnsan Hakları Konseyi üye ve 
elçilerinin sahip olduğu Filistin mahkumları ile ilgili tüm yeni 
bilgileri rapora eklemektedirler. 

‘Dayanışma’ Filistin davasıyla ilgili tüm konferanslara 
katılmaktadır. Bu raporlar aracılığıyla mahkumların davalarının 
tanıtılmasında aktif ve güçlü bir rol almaktadır. Raporların; 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca, Türkçe ve İtalyanca 
gibi bir çok dile çevirisi yapılmaktadır. 

Filistin mahkumları çalışma merkezi Dayanışma yıllık raporun 
hazırlanması için araştırma, gözlem ve analiz çalışmalarında 
gösterilen büyük çabaya teşekkür ederiz. Ayrıca yerel ve 
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uluslararası platformlarda Filistin’in haklı davasının savunulması 
için çalışan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunarız. Tüm 
kahraman mahkumlarımızın bir an önce özgürlüklerine 
kavuşmalarını yüce Allahtan niyaz ederiz.  

Fahd Muhammed Hüseyin
Kurum Müdürü
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4,200
Esir

420
Esir

300
Esir23

Esir

1
Esir

Filistinli esir
2019 sonu itibariyle 5500

2019 yılsonu İşgal hapishanelerindeki Filistinli 
esirlerin güncel istatistikleri

 23 cezaevi ve 
gözaltı ve soruşturma 
merkezlerinde 
dağıtılıyorlar

Arap esir Ürdün 
uyrukludur

Suriye uyruklu esir
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580
esir ömür 

boyu hapis 
cezasına 

çarptırıldı

1,000
tutuklu

450
İdari esir

3,500
esir mahkûm

29

en yüksek 
cümleEn eski esirler

Amal Takatkeh
Aralık 2014'ten bu yana 7 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı

Shrouq Daweiat
16 yıl hapis cezasına çarptırıldı 
ve 2015’ten beri tutuklu

Esirlerin yasal statüye göre dağılımı

Esirlerin kategorilere göre dağılımı

45 kadın eser

Farklı hükümlere 
tabi kadın esir
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2 İdari tutuklu iki
esir

200 çocuklar<18
On sekiz yaş altı esir

Filistin Yasama 
Konseyi'nden 8 
milletvekili

Bunların 5’i idari 
gözetim altında

2 ’si Yüksek hükümlere 
tabidirler 

Bunlar arasında 

160’ı mahkûm 
ve geriye kalanlar 
yargılanmayı 
bekliyor

2 çocuk idari 
gözetim altında

Wafaa Al-Ahrar 
editörlerinden 50 
esir işgal tarafından 
tekrar kaçırıldı

18 
tutuklu 
gazetici 
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23 kanser hastası

31 Özel ihtiyacı olan 

4 Paraplejili (Felçli, omirilik 
felci olan) 4 kişi tekerlekli 
sandalyelerde hareket ediyor

3 akıl hastası esir

Kalıcı olarak Ramla 
Hastanesi'nde olan ağır yaralı ve 

tehlikeli hastalık sahibi 17 esir 

Onlardan 900 
esir
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14
esir 

26
esir 

Karim Younis

Nael Al-Barghouthi

Esirlerin en kıdemlileri 
(direkleri)

Bu esirleri 47 Kıdemli Esir diye çağırıyorlar

Aralarında 20 yıldan fazla hapis yatan var

30 yaşın üstündedir, 
en büyüğü esir Esirlerin 26'sı çok eskilerdendir, yani 

1994 Oslo Anlaşmasından önceki 
tutuklulardır. İşgal, 2013 sonlarında 
müzakerelerin canlanmasının dördüncü 
aşamanın bir parçası olarak onları 
serbest bırakmayı reddetti ve hepsi 
çeyrek yüzyıldan fazla bir süre boyunca 
tutuklu kaldı.



Esir hareketinin şehitleri

1967’den bu yana Esir Hareketi 222 şehit verdi

tıbbi ihmaller 
sonucu şehit 
oldu

işkence 
sonucu şehit 
oldu

sonra kasten 
öldürme 
sonucu şehit 
oldu

esir gözaltı 
tesislerinde 
vurularak 
şehit oldu

37esir  

37esir 

37esir 

37esir 

Şehit esir 
Bassam Al-Sayeh
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Sunuş

İşgal yönetimi 2019 yılı boyunca özellikle işgal edilmiş Kudüs 

ve Batı Şeria’daki Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği 

tutuklamalar yoluyla insani yıpratma politikasını sürdürdmüştür.  

İşgal devleti, tutuklamaları Filistinlinin üzerinde işgal devletinin 

meşruiyetini tanımaya zorlamak için zorlama, gözdağı ve 

boyun eğdirme amaçlı kullandığı bir silah ve baskı aracı olarak 

kullanmaktadır. 

Tutuklamalar; çocuklar, kadınlar, hastalar, engelliler, yaşlılar, insan 

hakları savucuları, medya çalışanları ve vekillerinde aralarında 

bulunduğu tüm Filistin halkını etkileyecek hale gelmiştir. 2019 

yılında Gazze, İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria’nın mahalleleri, 

köyleri ve şehirlerinden 5500 kişi tutuklanmıştır.

İşgal mahkumlara karşı savaşını tüm güvenlik, askeri, siyasi ve 

medya kurumlarıyla sürdürmüştür. Onları keyfi kararlarla, ihlal 

ve kısıtlamarla hedef alarak, hayatın tüm unsurlarından mahrum 

bırakmıştır. Bu yıl, mahkumlara yönelik 200’den fazla esirin farklı 

şekillerde yaralanmasıyla sonuçlanan şiddetli baskılar dikkat 

çekmiştir.. 

Bu özet raporda 2019 yılı mahkumlarla ilgili yeni gelişmeleri ve 

tutuklamaları incelemekteyiz.  
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2019 yıl sonuna 
kadar

Filistinli esir
5500
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1.Tutuklamalar  

2019 yılında tüm kesimleri ve grupları 
etkileyen 5500 tutuklama olayı yaşanmıştır. 
Tüm tutuklular fiziksel ve psikolojik eziyet, 
manevi istismar ve hareket şekillerinden 
biri ya da daha fazlasına, bir çoğu ise bu 
eziyet şekillerinin çoğuna maruz kalmıştır. 

84 tanesi henüz 12’sine bile girmemiş 
18 yaşından küçük  880 çocuğa yönelik 
tutuklamalar yapılmıştır. İşgal devletinin 
çocuk tutuklamalarındaki uluslararası 
kanun ihlalleri öyle bir noktaya ulaşmıştır 
ki tutukladıkları Nablus Bilata kampında 
yaşayan Nadir Hicazi daha 3 yaşına bile 
girmemiştir.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 
aralarında yaralı, reşit olmayan, yaşlı, 
esirlerin ve şehitlerin anne ve kız kardeşleri, 
akademisyenler ve gazetecilerin de 
olduğu 153 tutuklama gerçekleştirilmiştir. 

İşgal, ruhsal ve fiziksel engellilerin de 
aralarında bulunduğu 152 hasta vatandaşı 
da tutuklamıştır. Onlardan biri olan işgal 

880
18 yaş altı reşit 
olmayan çocuklar 
arasında 880 
gözaltı vakası

153
Kadınlar ve 
kızlardan 
oluşan 153 
gözaltı vakası
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152
Psikolojik ve 
fiziksel sorunları 
olan hasta 
vatandaşlardan 
oluşan 152 gözaltı 
vakası

1,400
Serbest bırakılan 
esirleri hedef 
alan 1400 gözaltı 
vakası

7
Filistin Yasama 
Konseyi'nden 7 
milletvekilinin 
tutuklanması

altındaki Kudüs’ün İseviyye mahallesinde 

yaşayan 45 yaşındaki Cerrah Muhammed Nasır, 

sonra çocukluğundan bu yana yarı felçlidir ve 

özel bakıma muhtaçtır. Aynı şekilde El-Halildeki 

Arub kampında yaşayan sağır ve dilsiz  Ammar 

Amir Elbekri (21)’de özel bakıma ihtiyaç duyan 

kişilerdendir.

Geçen yıl süresince birçok yaşlı kişi de 

tutuklanmıştır. En bilineni 20 yıla yakın işgal 

hapishanelerinde kalmış olan El Halil kentinden 

78 yaşındaki yazar  Bedran Cabir ve 15 yılını 

işgal hapishanelerinde geçirmiş olan Ramallah 

kentinden Doktor Ahmed Katamiş(68)’tır.

Tutuklamalardan 1400 tanesi yazar mahkumları 

9 tanesi de en bilineni Ramallahtan Bir Zeyt 

Üniversitesi İletişim Fakültesi görevlisi Vedad 

ElBerğusi olan akademsyenleri ve öğretim 

görevlilerini hedef almıştır.

Aynı şekilde işgal, Filistin yasama meclisinden 

çoğu işgal hapishanelerinin eski esirleri olan 7 

vekili de tutuklamıştır.

İşgal mahkemeleri ve istihbarat servislerinin 

emriyle mahkumlarla alakalı yeni idari kararlar 

çıkarmıştır. İşgal, 2019 yılı boyunca çocuklar 

ve kadınların durumlarının da yenilenmesinin 

de aralarında bulunduğu 1022 idari karar 

çıkarmıştır.
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İşgal ailelerin ailenin tüm fertlerini Filistinlilere karşı daha fazla 
ihlal uygulamak için tutuklamaktan kaçınmamaktadır. Öyle ki işgal 
kuvvetleri baba ve çocukların hepsini de tutuklamıştır. 

İşgal kuvvetleri 2019 yılında aralarında kadınların ve çocukların da 
bulunduğu 120’e yakın Filistinliyi Facebook üzerinden görüş belirtmesi 
s u ç l a m a s ı y l a 
tutuklamıştır. İşgal 
mahkemeleri onlara 
karşı kışkırtma 
suçundan iddialar 
öne sürmüştür ve 
haklarında birkaç 
ay ve yıl arasında 
değişen farklı cezalar 
vermiştir.
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153
Kadınlar ve kızlardan 
oluşan

gözaltı vakası



Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi 

19

Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi 

2. Kadın tutuklamaları

İşgal kuvvetleri 2019 

yılında reşit olmayan, 

yaşlı, hasta, şehit ve 

mahkum ailesi yakını, 

aktivist demeden 

Filistinli kadınlara 

yönelik tutuklama, 

arama ve ağır cezalara 

çarptırmaya devam 

etmiştir. Aralarında son 

tutuklamasından sadece 

8 ay geçtikten sonra 

tutuklanan Vekil Halide 

Cerar(54)’da bulunan 153 

kadın tutuklanmıştır.

İşgal, aralarında dördüncü tutuklanması idari tutuklanmaya 

dönen yazar ve aktivist Büşra Eltavik (25) de bulunan 

akademisyenler, yazı ve basım işi gibi gazeteciliğin farklı 

bölümlerinde çalışan birçok kadını hedef almıştır. 

Yaşları 18 olmamış henüz reşit olmayan kızlar da tutuklanmalara 

maruz kalmışlardır. Onlardan en bilineni El Halil kentinden 

Melak Şadi Sedr (6) adındaki kızın yerleşimcileri rahatsız etme 
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suçlamasıyla gözaltına alınması ve saatlerce 
sorgulanmasıydı. Kalkaliyye şehrinden 
13 yaşındaki Riyan İbrahim Semik isimli 
kız çocuğu ise Karine Şumurun yerleşimi 
yakınında tutuklanmıştır.

İşgal, üzerlerine ateş açtıktan sonra yaralı 
kızları tutuklanmıştır. Onlardan biri olan  
Tulkeremden Ulya Avni Hatib, Nablusun 
güneyinde zatere gözlem noktasında 
ayağından vurulmuştur. El Halildan Sehir 
Ahmed İslimiyye (38) ateş açıldıktan 
sonra ciddi bir yaralanma geçirmiş ve 
48 topraklarında bulunan Teşari Tasdik 
hastanesine götürülmüştür.

Şehit ve mahkum ailelerinden eş, anne,  kız 
kardeş ya da kızı 20 kadın Şantaj, baskı ya da 
engelleme amacıyla tutuklanmıştır. Onlardan 
biri olan Mahkum Hisem Albatata’nın annesi 
‘Siham Albatata (60-Elhalil) oğlunu ziyareti 
esnasında tutuklanmıştır. 

İşgal kadınlara karşı 6’sı ilk kez ve 2’si 
yeniden olmak üzere 8 idari tutuklama 
gerçekleştirilmiş ve haklarında caydırıcı 
hükümler verilmiştir. İşgal, Kudüs şehrinden 
37 yaşındaki Aişe Yusuf Elafgani isimli bir 
mahkuma 15 yıla varan katı bir ceza vermiştir.

Mahkumlar en temel insani haklarından 
ve günlük ihtiyaçlarından yoksun 
bırakılmışlardır. Bunların en bilineni teftiş ve 

20
Mahkum ve 
şehit ailelerinin 
kadınlarından 
oluşan 20 gözaltı 
vakası
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zorbalık hedefli odaların, koğuşlara baskıların 
ve geçiş noktalarından ve fevra sahasında 
gözetleme kameralarıyla tespit edilen 
mahkumların özel hayatlarına yönelik hak 
ihlallerinin devam etmesidir.

2019 yılı boyunca işgal devleti, yeni 
tutukladıkları esirleri miber ismindeki azil 
kısmına benzeyen  Haşoran hapishanesindeki 
özel bir bölümde tutmaya başlamışlardır. 
Mahkumlar orada günler ve hatta haftalarca 
kötü/ sert koşullar altında Damun 
hapishanesine nakledilinceye kadar tutulmaya 
başlamışlardır. 

Kadın mahkumlara yönelik tıbbi ihmal 
politikası da onların acılarını şiddetlendirmiştir. 
Kudüs’ten Esra Ceabis (35) adlı kadın mahkum 
2 yıldır yapılması zorunda cerrahi müdahalenin 
gerçekleştirilmesini beklemektedir. Gazze’den 
Nesrin Abu Kamil (47) isimli bir diğer mahkum 
ise zorlu sağlık koşullarından dolayı sıkıntı 
çekmektedir.

8
Yıl boyunca 
kadınlara 
yapılan 8 idari 
tutuklama
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Uluslararası kanunlar özellikle 
anne ve kadınların tedavisi 
ve himayesi hakkını vermiştir. 
Bu himaye uluslararası bir 
çok maddede vurgulanmıştır. 
Bu himaye kapsamında 
1948 İnsan hakları evrensel 
beyannamesinin 225-.ci 
maddesinde anne ve çocukların 
özel bakım ve yardım görme 
hakkı belirtilmiş olup, 1949 yılı 
Cenevre Anlaşmasında da işgal 
topraklarında anne ve hamile 
kadınlara özel hizmet sunulması 
gerektiği belirtilmiştir. 1977 
yılı Cenevre Anlaşmalarının 
ilk ek protokülünün 279-. 
maddesinde tutuklu annelerin 
öncelikli olarak ilgilenilmesi 
gerektiği yazılıdır. 

 İşgal devleti, işgal edilmiş 
Filistin topraklarında 
karşılaşılan tüm eylem ve 
baskılardan sorumludur. 

Özellikle Filistinli kadınların 
tutuklama sırasında maruz 
kaldığı kötü muamele de 
dahildir. Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Komitesi'nin (28) Genel Tavsiye 
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Kararı'nın (12) maddesi, Taraf Devletlerin temel yükümlülüklerini 
öngörmektedir.

Güvelik Konseyinin  2000 yılında aldığı 1325 sayılı karar, kadınlara 
ve kız çocuklarına yönelik sorgu ve gözaltındaki muamelelerin 
ve hapishanelerdeki hayatlarının düzenlenmesi konusuna, silahlı 
çatışmalarda kadınları ve kız çocuklarını şiddetten koruyan özel 
tedbirler almaya ve silahlı çatışma olması durumunda mültecilerin 
ve kampların sivil ve insani doğasına saygı duyulmasını ve kadınların 
özel ihtiyaçlarının gözetilmesine davet etmektedir.
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880
Çocuklar arasında

gözaltı vakası
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3. Çocuk Tutuklamaları 

Geçtiğimiz yıl boyunca işgal devleti 

çocuklara karşı tutuklama, gözaltına 

alma, ceza uygulama ve ağır para cezaları 

uygulamalarına devam etmiştir. Yaralı, 

hasta, engelli demeden ve 84’ünün daha 

12’sine bile ulaşmamış çocuklar olduğu 

ve hatta Nablus şehrinden daha 3 yaşını 

bile doldurmamış olan Nadir Hicazi’nin 

de aralarında bulunduğu 880 çocuğu 

tutuklamıştır. 

İşgal daha 10 yaşına ulaşmamış çocuklara 

karşı da tutuklamalara devam etmiştir. 

Onlardan biri olan Kudüs şehrinden 

7 yaşındaki Muhammed Mazin Şeviki 

(7) ve 2.sınıf öğrencisi Zeyn Eşref İdris 

ise El-Halil’deki Ziyad Cabir ilkokuluna 

düzenlenen baskında sınıfından 

alınarak tutuklanmıştır. İşgal, 4 yaşındaki 

Muhammed REbi’ Ulyan’ı ise soruşturma 

için beraberinde götürmüştür.

İhtilal çocuk mahkumlara karşı ağır 

cezalar ve idari tutuklamalar uygulamanın 

84 çocuklardan 
<12
On iki yaşından 
küçük çocuklardan 
oluşan 84 gözaltı 
vakası
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yanı sıra ailelerine yönelik külfet oluşturmak ve çocukların işgale 
direnişinin faturasını kesmek için ağır maddi cezalar da vermiştir. 
Facebook üzerinden işgale karşı kışkırtma yaptığını iddia ettiği 19 
çocuğu tutuklamıştır.

İşgal, 2019 yılında 8 çocuğu üzerlerine ateş açtıktan ve yaraladıktan 
sonra tutuklamıştır.  Bazılarının soruşturmasına hastanede devam 
etmiş ve bazılarını uzun müddet yaralı halde hastaneye nakletmeden 
oracıkta bırakmıştır. Onlardan biri olan Kudüs’ten Eşref Advan (13) 
Mescid-i Aksa yakınlarında açılan ateş sonucunda orta şiddette 
yaralanmış Filistin sınırlarındaki Yarka İslahiyye kuruma nakledilmiştir. 
Beytüllahm’den Muhammed Hüseyin Salah (15) ise tutuklanırken 
üzerine açılan ateş sonucunda ayağından yaralanmış  ve İsrail 
Hastanesine nakledilmiştir.. Bacağı dizinin altından kesilmiş, bir ay 
sonra tutukluluğu gıyaben defalarca uzatılmasının ardından serbest 
bırakılmıştır.

Üzerlerine açılan ateş sonucu Muhammed Hadr Eşşeyh ( 15) 
ağır yaralanırken arkadaşı Nesim Abu Rumi (14) şehit olmuştur. 
Muhammed Essabah(16) tutukluğundan önce ağır bir şekilde 
yaralanmıştır.
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2019 yılında Ufer mahkemesi tarafından çocuklara 127 Bin $’a denk 

gelen 447 bin şekel para cezası verilmiştir. Reşit olmayanlar hakkında 

120 adet ev hapsi kararı çıkarken 19 evden uzaklaştırma kararı 

verilmiştir.

Bu sayılanların hepsi çocukların özel bir şekilde korunmasını öngeren 

uluslararası anlaşmaların ciddi bir ihlali niteliğindedir. 1948 İnsan 

Hakları Evrensel beyannamesi’nin 2 - 25’ince maddesinde anne ve 

çocukların özel bakım ve yardım görme hakkı belirtilmiştir. Farklı 

anlaşmalar da bu himaye ve çeşitlerini açıklama üzerine yapılmıştır. 

1989 Çocuk Anlaşmasında çocukların himayesini sağlanması ve 

büyüme- gelişme fırsatı sunulmasının zorunluluğu belirtilmiştir. 

Bu anlaşmalar çocukların özgürlükten mahrum bırakılmalarını 

kısıtlamıştır. Çocuk Hakları Anlaşmasının 1. maddesinde çocuğun 

tanımı şu şekildedir; 18 yaşına gelmemiş, uymakla yükümlü olduğu 

kanun gereğince reşit olmamış her insana çocuk denir. Çocuk Hakları 

Anlaşmasında çocuk fiziksel ve zihinsel olgunluğa ulaşmamış olması 

sebebiyle doğumdan önce ve sonra uygun yasal korumalar da dahil 

özel bakım ve koruyucu önlemlere muhtaçtır diye belirtilir. 

İşgal topraklarındaki çocuklara iki koruma verilmektedir; Birincisi 

sivillerden/ yurttaş  olmaları ve ikincisi çocuk olmalardır. 1949 
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Cenevre Anlaşmasının 25’ten fazla 
maddesinde çocukların bakıma muhtaç 
olduklarına işaret edilmiştir. Belirtilmesi 
gerekir ki Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs 
uluslararası kanunlar ve uluslararası adalet 
divanının hükmü gereğinde işgal edilmiş 
topraklardır ve 1949 tarihli 4 Cenevre anlaşmasının uygulanması 
gereklidir.  

Çocuk Hakları Anlaşması çocuk tutuklamalarını büyük oranda 
kısıtlamıştır: 37-B Maddesinde yasadışı ve keyfi olarak hiçbir çocuk 
özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı, bir çocuğun tutuklanması, 
gözaltına alınması ya da hapsedilmesi kanunlara göre yapılması 
gerektiği, uygulamaların son çare ve en kısa vakitte olmadığı 
müddetçe uygulanamayacağı belirtilmiştir.

1966 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Anlaşmada 1- 24 
üncü madddesi ırk, renk, cinsiyet, dil, din, uyruk, toplum, varlık ya 
da neseb farketmeksizin her çocuğun ailesi, toplumu ya da devleti 
tarafından yaşı gereğince alması gerekli koruma önlemlerini alma 
hakkı olduğunu vurgular. Aynı şekilde Uluslararası ekonomik, sosyal 

Çocuklar, fiziksel ve zihinsel 
gelişiminden dolayı, doğumdan 

önce ve sonra, uygun yasal 
koruma da dahil olmak üzere 

önleyici tedbirlere ve özel 
bakıma ihtiyaç duyar

Çocuk Hakları Sözleşmesi’’



Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi 

29

ve kültürel haklar sözleşmesinin 3 -10. Maddesinde özellikle tüm 
çocuk ve gençler için koruma ve yardım önlemleri almanın gerekliliği 
vurgulanmıştır. 

İsrail ceza kanununda İsrail çocuğunu 18 yaşından küçük kişi olarak 
tanımlarken 1967 yılı İşgal topraklarında 24/ 09/ 1967 tarihli 132 sayılı 
İsrail Askeri Düzeni Filistinli çocuğu 16 yaşından küçük kişi olarak 
tanımlamaktadır. Bu da 18 yaşından küçük her kişiyi çocuk sayan 
çocuk hakları anlaşmasıyla çelişmektedir. 
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Kudüs'te 1930

gözaltı vakası

1,930



Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi 

31

Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi 

4. Kudüs Tutuklamaları  

Geçtiğimiz yıl Kudüs tutuklamaları 

büyük oranda artmıştır. El-Aksa ve kutsal 

mekanların, Filistinlilerin varlığı, kutsal 

şehrin tarihi ve dini statüsünün doğrudan 

hedeflenmesi günlük bir olgu haline 

dönüşmüştür. 

Kudüs, diğer şehirlere oranla en fazla 

tutuklanmanın yaşandığı Filsitin şehri 

olmuştur.. Önceki yıla oranla 1800 olan 

tutuklama sayısı %8 artarak 1930’a 

ulaşmıştır. Bu oran, 2019 yılında Filistin 

topraklarında  gerçekleşen tutuklama 

oranlarının %37’sine tekabül etmektedir.

Tutuklamalar, kadınlar, hastalar, yaşlılar, 

yazar mahkumlar, vekiller, ulusal .. liderler 

ve yaralıların da aralarında bulunduğu 

bütün Kudüs halkını etkilemektedir. 

Aralarında vakıflar konseyi başkanı Şeyh 

Abdül Azim Selheb ve Kudüs vakıfları 

genel müdür yardımsı Şeyh Nacih 

Bekirat’ın da bulunduğu din adamları 

ve toplum önderleri tutuklamaları 

37 %
2019 yılı Filistin 
Topraklarındaki 
tutuklamaların% 
37'sini 
kapsamaktadır.
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gerçekleşmektedir. Geçen yıl Kudüs muhafızı 
Adnan Ğays’a yönelik tutuklama ve gözaltı, 
Kudüs Bakanı FAdi Elmedhi ye yönelik birden 
çok tutuklama gerçekleştirilmiştir.

İşgal ordusu için Kudüslü çocuklar öncelikli 
hedef olmuştur. Kudüs tutuklamalarının üçte 
birine yakınını oluşturan çocuk tutuklamaları 
kapsamında 43’ü 12 sine bile varmamış 618 
çocuk tutuklanmıştır.

Geçen yıl tutuklanan çocukların arasında 
bir çok yaralı da vardı. Onlardan biri olan ve 
Şefat kampı gözetleme noktalarında işgal 
kuvvetlerince vurulan Ali Bilal Taha (16)  
tutuklanmış yerlerde sürüklenmiş ve tedavisi 
engellenmiştir. Muhammed Asam ElKavasimi 
(15) Kudüs’teki Şefat kampında mistearvim1 
tarafından atılan kurşun sonucu sırtından 

vurulmuş. sağlık durumunun ciddiliği 

belirtilse de hastane yatağında tutuklanmıştır.

1 Çev.: İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Sınır Polisi ve İsrail 
Polisi'nin terörle mücadele birimlerine verilen addır.

94
Kudüs kadınları ve 
murabıtlarından 
oluşan 94 gözaltı 
vakası

618
Kudüs çocuklarından 
oluşan 618 gözaltı 
vakası
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İşgal, Kudüs çocuklarının 

tutuklamalarıyla da yetinmemiştir. 

Serbest bıraktıktan sonra onları ev 

hapsi kararlarıyla hedef almış, aynı 

şekilde evden uzaklaştırma cezası 

ve mahkemeye çıkarılan çocukların 

çoğunluğuna ağır para cezaları 

vermiştir. İşgal, 2019 yılında 120 ev 

hapsi cezası ve 19 evden uzaklaştırma 

cezası uygulamıştır.

2018 yılında 74 olan kadın ve kız 

çocuklarının tutuklanma oranı 2019 

yılında  %27 artarak 94’e ulaşmıştır. İşgal, 

Mescidi Aksa’daki murabıta hanımları 

da hedef alarak onları defalarca 

tutuklamıştır. En göze çarpanları Ayide 

SAydavi, Madlin İsa, Henadi ElHeluni, 

Aye Ebu Nab ve Hatice Huveys’di.

Kudüs’teki basına yönelik baskı politikası 

çerçevesinde , işgalin iç güvenlik bakanı, 

hükümet ya da onun adına faaliyette 

bulunma bahanesiyle   Kudüs’teki Filistin televizyonu  ofisini kapatma 

ve 6 ay müddetle çalışmaktan men etme kararı almıştır. 
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Gazze'de 

gözaltı vakası
154
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5. Gazze Tutuklamaları 

İşgal, 2019 yılında tutuklama politikasını 

Gazze kıtası sakinlerine Beyt Hanun sınır 

kapısında, Gazze sahilinde balık tutan 

balıçkılara, dönüş yürüşünde Gazze’nin 

doğu sınırına yaklaşan iki genç ya da başka 

nedenlerle sınıra yaklaşanlara uyguladığı 

şekilde uygulamıştır. 

Raporda, Gazze kıtasında 2018 yılında 

yaşanan 214 tutuklamaya oranla 2019’da 

%35 düşüş göstererek 154 Filistinli 

tutuklaması yaşandığı gözlemlenmiştir.

İşgal kuvvetleri, Beyt Hanun sınır kapısını 

(İraz) Gazze sakinlerini durdurmak, şantaj 

yapmak, insani gerekliliklerini ve zorunlu 

seyahetlerini, işgal hükümetiyle pazarlık 

ve geçiş şartıyla bilgi sunma gibi özellikle 

hastaları ve refakatçilerini Gazze’ye 

uyguladığı kapsamlı abluka sonucu 

oluşan insani durumların çöküşüne hiçbir 

ihtimam göstermeksizin istismar amaçlı 

kullanmıştır. Sınır kapısındaki tutuklama 

35 %
Gazze'deki 
tutuklamaların 
sayısı 2019 yılında 
% 35 azaldı
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olayları 9’u iş adamı olmak üzere 13’e 
ulaşmıştır.

Bu sınırdan geçen onlarca vatandaş 
uzun bekleyişlere mecbur bırakılmış ya 
da saatlerce gözaltına alınmıştır. Bazıları 
sorguya alınmış, soruşturmalarının 
yapılmış ve serbest bırakılmalarının 
ardından geçişlerine izin verilmiştir.

İşgal, Gazze kıtasında balık tutan 
balıkçılara saldırmaya, onları takip 
etmeye, tutuklamaya ve üzerlerine 
ateş açmaya, ağlarına ve teknelerine 
el koymaya ve yok etmeye çalışmaya 
devam etmiştir. Geçen yıl boyunca 37 
balıkçı tutuklanmış, Aşdod limanına 
gönderildikten sonra çoğunluğu serbest 
bırakılmıştır.

Sınır yakınlarında tutuklamalar devam 
etmiştir.  8’i 18 ine girmemiş çocuklar 
olan 102 kişi tutuklanmıştır. Onlardan biri 
olan Mansur Favaz Elşavi(16) Beyt Hanun 
sınır kapısında serbest bırakılmıştır.  

102
Sınır yakınında 102 gözaltı vakası
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milletvekili 
tutuklaması

7
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6. Vekil Tutuklamaları 

İşgal, yıl boyunca yasama meclisi vekillerine yönelik 

tutuklama, gözaltına alma, evlerine baskın ve arama ve tehdit 

gerçekleştirmiştir. Raporda vekil Ali Haciz Askerinin soruşması 

ve saatler sonra serbest bırakılmasının yanı sıra 7 vekilin daha 

tutuklanması yer almaktadır.
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  Vekil Şeyh Muhammed Mahmud Abu Tayr (67) Kudüsten 9 yıl önce 
uzaklaştırıldığından bu yana yaşadığı Bire’deki evine düzenlenen 
baskından sonra 7 ay süren idari tutuklamanın ardından serbest 
bırakılmıştır. Tayr, 35 yıldan fazla işgal hapishanelerinde yatmıştır.

Vekil Hasan Yusuf (63-Ramallah) Son tutuklanmasından 5 
ay geçmeden tutuklanmış, hakkında idari tutuklama kararı 
çıkarılmıştır. Tansiyon ve şeker gibi kronik hastalıklardan müşteki 
olmasına rağmen işgal hapishanelerinde 20 yıl geçirmiştir.

 Vekil Ğaram Niman Selheb (63-Elhalil) İşgal güçlerince 6 kez 
tutuklanmış ve 8 yıl hapishanede geçirmiş eski bir mahkumdur. 
Hakkında 4 ay süreli idari tutuklama kararı çıkarılmıştır. 

 Vekil Halide Kenan Cerar (54) son tutuklanmasının üzerinden 8 ay 
geçmeden yeniden tutuklanmıştır. Daha önce iki kez tutuklanmış 
ve işgal hapishanelerinde 3 yıl geçirmiştir.

Vekil Muhammed Cemal Niman Ennetşe ( 61- Elhalil) İşgal 
hapishanelerinde 20 yıla yakın yatmış eski bir mahkumdur. Ciddi 
göğüs sıkışmalarından ve böbrek hastalıklarından muzdariptir. 

Vekil İbrahim Muhammed Dahbur (54-Cenin) 12 aylık  idari 
tutukluluğunun ardından 3 haftalık tutuklanma ve celme 
merkezindeki sorgulanmanın ardından yaklaşık bir yıl önce 
serbest bırakılmıştır.

Vekil Hatim Ribah Kafişe (59) Elkontiz sınır kapısında gözaltına 
alınmış ve sorgunun ardından serbest bırakılmıştır. Hayatının 12 
yılından daha fazlasını işgal hapishanelerinde geçirmiştir. 

İşgal kuvvetleri, vekil Nizar Abdülaziz Ramazan’ın evine baskın 
düzenleyerek  arama kendisiyle ve bir çok ev ahalisiyle sorgulama 
gerçekleştirmiş, Tutuklamamayla tehdit etmişlerdir. 

Filistin halkının, onları temsi eden seçmenini seçme hakkı ve 
beklentilerini ifade hakkının açık bir ihlali olmasının yanı sıra, halkın 
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temsilcilerinin ve vekillerin dokunulmazlığını vurgulayan uluslararası 
normların da ihlalidir. Filistin’le yapılan ikili anlaşmaların özellikle 1995 
tarihli 2.Cenevre anlaşmasının 2 ve 3. Maddesinde geçen yasama 
organı olarak görev yapacak  ve Filistin kurumlarının oluşturulması için 
demokratik temelin oluşturulmasını hedefleyen açıklamanın ve işgal 
devleti tarafından imzalanan bir anlaşmanın açık bir şekilde ihlalidir. 
1966 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi siyasi görüşü 
ya da başka görüşleri, ırkı, uyruğu ya da içinde bulunduğu toplum 
nedeniyle kişinin ayrımcılığa uğrayamayacağını belirtmektedir. 
İşgal devleti bu anlaşmaya taraftır. Filistin yasama meclisine yönelik 
uygulamaları uluslararası kanunun ciddi bir ihlalidir. 

1949 tarihli 4.Cenevre anlaşmasının 42. maddesine göre devletin 
güvenliği için gerekmedikçe ve gözaltı son çare olmadıkça kimse 
gözaltına alınamaz. Ek olarak keyfi tutuklamalar 1966 tarihli Medeni 
ve Siyasi Haklarına ilişkin anlaşma gereğince yasaktır.
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Gazetecilere karşı

saldırı
170
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7. Gazeteci Tutuklamaları

İşgal devleti 2019 yılı boyunca Filistinli 
gazetecilere yönelik tutuklama, 
sorgulama ya da saatlerce gözaltı 
uygulamaları gerçekleştirmiş, haklarında 
cezalar verimiştir. Ekipmanlarına el 
koyup, tahrip etmiş, işlerini aksattırmış, 
seyahetlerini ve ulaşımlarını engellemiş 
ve kurumlarına ve evlerine baskın 
düzenlemişlerdir. 

Raporda yıl boyunca gazetecilere 
yönelik 170 saldırı gözlenmiştir. 
Facebook idaresiyle koordinasyonlu bir 
şekilde, Filistinli aktivistler başta olmak 
üzere gazetecilerin,  uyarı yapılmadan 
kışkırtma bahanesiyle onlarca hesap 
kapattırılmıştır. Bu, İsrail mahkemelerinin 
kışkırtıcı olarak gördükleri sosyal ağdaki 
içeriği kaldırmasına ve silmelerine olanak 
sağlayan İsrail Knesset tarafından kabul 
edilen kararın açıklamasıdır. 

İşgal, gazetecilerin sosyal medyada 
yazdıklarının arkasına sığınarak 
onları taciz etmeye ve yargılamaya 
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devam etmiştir. Onlarca gözaltı, tutuklama, 
tutukluluğun yenilenmesi ve idari cezaların 
yanı sıra yıl boyunca farklı zamanlarda 79 tane 
gazeteci tutuklanmasın yaşanmıştır. 30 medya 
kuruluşuna baskın düzenlenmiştir. Hala 18 
gazeteci ve basın çalışanı tutuklu bulunmaktadır.

İşgalin iç güvenlik bakanı, hükümet ya da 
onun adına faaliyette bulunma bahanesiyle 
Kudüs’teki Filistin televizyonu  ofisini kapatma 
ve 6 ay müddetle çalışmaktan men etme kararı 
çıkarmıştır. 

İşgal hapishanelerinde Nablus’tan Besam Emin 
Esseyyah isimli gazeteci kasıtlı tıbbi ihmal 
neticesinde şehit olmuştur. Kanser hastasıydı ve 
işgal serbest bırakmayı reddetmişti. Gazetecilik 
ve medya bölümünden mezun olan Besam, 
Batı Şeria’da Filistin adlı gazetenin dağıtım 
müdürlüğünü yapmış ve aynı gazetede gazeteci 
ve muhabir olarak çalışmıştı.

18
gazeteci ve 
medya çalışanı 
hala gözaltında

30
Medya ve 
karargâhlara 
karşı yapılan 30 
baskın ve saldırı
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Bağımsız gazeteci: 1949 4.Cenevre Anlaşması hükümleri ve 
uluslararası olmayan çatışamlaraa özel 1977 yılı ek 1. ve 2. Protokolleri 
ve Uluslararası Güvenlik Konseyi 1738 nolu 2006 tarihli kararıyla 
ordudan bağımsız hareket eden, onların bir parçası olmayan ve sicil 
olarak kabul edilen kişidir.

Gazetecilerin güvenliği ve dokunulmazlığı konusunda Genel Kurul 
Kararı (136 / 68), silahlı çatışma alanlarında gazetecilere daha iyi 
koruma sağlamak için ek uluslararası insani araçlar bulunması 
gerektiğini vurgulayan 2015 güvenlik konseyi kararı (2222) silahlı 
çatışmalarda sivillerin korunması (gazetecilerin, medya çalışanlarının 
ve ilişkili kişilerin korunması) ve 2014 Paris Dünya Basın Özgürlüğü 
Konferansı'nın Paris Bildirgesi'nde, tüm bu sözleşmeler, silahlı 
çatışma alanlarında tehlikeli mesleki görevlerde gazetecilerin 
sivillerin korunması gereğini vurgulamakta ve bu nedenle, Protokol 
I'in 48.maddesinin çifte yükümlülüğü, sivil halk gibi sivil nesnelerle 
sonuçlanmaktadır.
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Ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılan 

esir
585

Life 
Sentence
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4
2019'da 4 tane 
ömür boyu 
hapis cezası

Life 
Sentence

8. Müebbed Hükümler

2019 yılı boyunca işgal hapishanelerinde 
müebbet hapisle cezalandırılan mahkum 
sayısı 585 olmuştur. İşgal mahkemeleri 
4 Fillistinli mahkum hakkında asker 
ya da yerleşimcilerin öldürülmesiyle 
sonuçlanan operasyonlara katılmaları 
suçlamasıyla müebbet hapsa mahkum 
etmiştir. 

Mahkum Abdül Hakim Adil Asi 

(20-Nablus)  18/ 03/ 2018  
tarihinde tutuklanmış, bir 
yerleşimcinin ölmesiyle 
sonuçlanan bıçaklama 
suçuyla yargılanmıştır. İşgal 
mahkemesi tarafından 
müebbet hapisle birlikte 
252 bin Şekel para cezasıyla 
cezalandırılmıştır. 
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Mahkum İslam Muhammed Yusuf 
Naci Abu Hamid (34 - Ramallah) 
İşgal hapishanelerindeki 2’si müebbet 
hapisle cezalı 4 mahkumun kardeşidir. 
5. Kardeş şehittir. 06/ 06/ 2018 tarihinde 
tutuklanmış, kafasına büyük bir mermer 
parçası atarak bir askerin hemen 
ölmesi suçlamasıyla yargılanmıştır. 
Ufer Askeri mahkemesinde müebbet 
hapisle cezalandırılmış. ayrıca 258 
şekel para cezası verilmiştir.

Mahkum Fayiz Hamid (4 6 - Selvad/ 
Ramallah’ın doğusu)     15/ 07/ 2015 
tarihinde tutuklanmış, işgal kuvvetleri 
tarafından Nablus yakınlarında 3 
yerleşimciyi yaralama ve birinin 
ölümüne sebebiyet verme suçuyla 
yargılanmıştır. Ufer askeri mahkemesi 
tarafından müebbet hapisle 
beraber 250 bin şekel para cezasıyla 
cezalandırılmıştır. 

Mahkum Halid Avde Ebu Cude 
(21-işgal altındaki Güney Filsitin’de 
Negev Kesfiya kasabası) 01/ 12/ 2017 
tarihinde tutuklanmış, Negev Arad’da 
bir askerin ölümüyle sonuçlanan 
bıçaklama suçlamasıyla yargılanmıştır. 
Bi’r Esseb’ mahkemesi 252 bin şekel 
para cezası ve  20 yıla ek müebbet 
hapis cezası vermiştir.  
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Esir hareketinden 

şehit
222
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5
Kasıtlı tıbbi 
ihmaller 
nedeniyle işgal 
hapishanelerinde 
5 şehit

9. Mahkum Hareketi Şehitleri 

In 2019, the number of martyrs of the 

Detainees’ Movement in the cells of 

the Occupation Forces have increased 

to reach 222 martyr; 5 of them have 

deceased due to medical negligence.

Şehit Faris Barud 

Mahkum Faris Ahmed Muhammed 

Barud (51- Batı Gazzedeki sahil kampı) 

1991’den beri tutuklu olan Faris 

Gazze’nin en eski mahkumudur ve 

müebbet hapisle cezalandırılmıştır. 

Bu uzun süre içerisinde işgalin bütün 

hapishanelerinde bulunmuş ve 10 yıl 

tecrit edilmiştir. Uzun yıllardır oğlunu 

ziyaretine izin verilmeyen, ağlamaları 

nedeniyle görme yetisini kaybeden ve 

tek emeli oğluna  dokunabilmek olan 

annesi onun şehadetinden 2 yıl önce 

vefat etmiştir. 
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Şehit Mahkum Barud’un sağlık 

durumu son yıllarda kötüleşmeye 

başlamıştı. Böbreğine bir virüs 

bulaşmış ve bir kısmı ameliyatla 

alınmıştı. Gerekli tıbbi gözetimler 

yapılmamış ve sağlık durumu daha 

da kötüleşerek komaya girmesine 

neden olmuştur. Suruka hastanesine 

götürülse de birkaç saat sonra 

parmaklıklar ardında geçen 28 yılın 

ardından şehit olmuştur. 

Şehit Ömer Yunus
Yaralı Mahkum Ömer Avni Yunus 

(20- Kalkaliye) İşgal askerleri, 

Nablus yakınında Zatere sınır 

kapısında üzerine aleni bir şekilde 

ateş açmışlardır. Ciddi bir şekilde 

yaralanmış ve tutuklanarak Bilinson 

hastanesine götürülmüştür. Sağlık 

durumuna ve tehlikesine karşın 

hiçbir yakınının ziyaretine izin 

verilmemiştir.

Hastanede kasti tıbbi ihmale maruz 

kalmış, işgal, serbest bırakmayı 

kabul etmeyerek gıyabında bir hafta 

daha tutukluluğunu uzatmıştır. 

Bu ihmal, yaralanması ve uygun 
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tıbbi müdahalenin yapılmaması 

nedeniyle tutuklanmasından 6 gün 

sonra 28209/04/ tarihinde şehit 

olmasına sebebiyet vermiştir. 

Şehit Nassar Takataka 

Mahkum Nassar Takataka 

(31-Beytüllahm) 19/ 06/ 2019 

tarihinde tutuklanmış ve 

cezalandırma merkezine  iki hafta 

boyunca devam eden sorgulama 

için nakledilmiştir. Nitsan Erremle 

hapishanesi tecridinde soruşturmaya 

gönderilmeden önce şabak trafından 

ağır soruşturmaya maruz kalmış ve 

sağlık durumunun kötüleşmesine 

yol açmıştır. İşgal, tedavi edilmesini 

ya da hastaneye gönderilmesini 

reddetmiştir. Tutuklanmasından 

bir ay sonra daha önce hiçbir 

sağlık şikayeti olmamasına rağmen                      

16/ 07/ 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Şehit Besam Esseyyah 
Mahkum Besam Emin Esseyyah( 

47-Nablus) 08/ 10/ 2015 tarihinde 

tutuklanmış ve kanser hastalığı 

nedeniyle Ramle hastanesine 

nakledilmiştir. Tutuklanmasının 
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ardından sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşmiş ve ciddi sağlık 

durumlardan ötürü problemler yaşamıştır. Durumunun ciddiliği ve 

tehlikesine rağmen işgal, onu serbest bırakmayı kabul etmemiştir.

Şehit Esseyyah lösemi ve kemik kanseriydi. Kalp yetmezliği vardı. 

Son aylarda sağlık durumu daha da kötüleşmişti. Kalbi sadece %15 

oranında çalışır hale gelmişti. Akciğerlerinden akut enfeksiyon 

geçirdi ve nefes alma sorunu yaşıyordu. Hapishane yönetimi 

durumla ilgilenmemişti. Tıbbi ihmal neticesinde 082019/09/ 

tariihnde Esaf Herufiyye hastanesinde şehit oldu.

 Şehit Sami Ebu Diyak

Mahkum Sami Ahid Abu Diyak (37-Cenin) 17/ 07/ 2002 tarihinde 

tutuklanmış, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

verilmişti. Tutuklandığında herhangi 

bir sağlık şikayeti yoktu. 4 yıldan beri 

İsrail Suruka Hastanesinde yapılan 

ameliyat sonra tıbbi bir hataya 

maruz kalmıştı. Midesinden bir 

parça alındı ve sağlığı kötüleşmeye 

başladı. Tıbbi ihmal neticesine 

vücudunda zehirlenme yaşandı ve 

böreği ve akciğer yetmezliği yaşandı. 

3 ameliyat geçirdi ama şikayetlerini 

gidermede başarılı olamadı ve bütün 

vücuduna yayılan kanser hastalığına 

yakalandı.
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İşgal tedavisine dışarıda devam edilmesi için serbest bırakılmasının 

ya da ölümünü ailesinin yanında bekleme isteğini reddetmişti. İşgal 

hapishanelerinde 18 yıl geçirdikten sonra 26/ 11/ 2019 tarihinde 

şehitlik makamına yükselmiştir. 

şehit mahkum Sami Abu Dayak
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2019 yılı boyunca

idari gözaltı kararı
1022
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642
idari karar 
yenilemesi

10%
2019 yılında idari 
kararların oranı     
% 10 arttı

10. İdari Kararlar

2019 yılında Ofer ve Salim mahkemelerince 

İşgal askeri mahkemeleri mahkumlara 

idari tutuklama kararları ya da idari 

tutukluların yeni dönem için cezalarının 

yenilenmesi kararlarını çıkarılmıştı.. 

2018’de 920 idari karar verilmesine karşın 

bu yıl %10 oranında artarak 1022 idari 

karar verilmiştir.

Yıl boyunca mahkumlar hakkında ilk kez 

çıkan kararların sayısı 380’dir. Bir çoğunun 

yıl boyunca defalarca kez yenilendiği 

malumdur. Yazar mahkumların çoğunluğu 

işgal hapishanelerinde seneler geçiren ve 

tutuklulukları yenilenen mahkumlardır.

Yeni tutuklama dönemleri 2 ila 6 ay 

arasında değişen ve bazı mahkumlar için 

5 kez olan için idari yenileme kararı sayısı 

642 ye ulaşmıştır.
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İşgal, geçen yıl kadın mahkumlar hakkında çıkardığı idari 

emirleri artırmıştır.  

Birzeyt Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencisi ve mahkum 
öğrenci birliği kongre başkanı 
‘Şeza Macid Hasan (20- 
Ramallah) hakkında 3 ay süreli 
idari tutuklama kararı çıkarılmıştır.

Mahkum Ala Fehmi Beşir 
(23-Kalkile) hakkında 4 y süreli 
idari karar çıkarılmıi ve ikinci kez 
yenilenmiştir.

Mahkum Şuruk Muhammed 
Elbeden (25- Beytüllahm) iki 

çocuk annesi, hakkında 4 ay süreli idari karar çıkarılmış ve ikinci 
kez yenilenmiştir.

 Mahkum Büşra Cemal ElTavil (26- Ramallah) daha önce 3 kez 
tutuklanan ve son tutuklanmasının 5 gün sonra hakkında 4 ay 
süreli idari tutuklama kararı çıkarılmıştır.

 Ürdünlü Mahkum Hebe Ahmed Ellebdi, Kerame 
köprüsünden işgal edilen Batı Şeria’ya dönerken tutuklanmıştır. 
Hakkında 5 ay süreli idari karar çıkarıldıktan sonra 42 günlük açlık 
grevine başlamıştır. Tutuklanmasından 3 ay sonra Ürdün ve İşgal 
hükümetince yapılan anlaşma neticesinde serbest bırakılmıştır.

 Mahkum Feda Muhammed Demas Elhalil (24- Elhalil 
Beyt Emr kasabası) eski bir mahkumdur. Hakkında idari karar 
çıkarılmıştır ve serbest bırakılmadan önce karar aralıksız 4 kez 
yenilenmiştir.
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İdari tutuklama emirleri çıkarılırken hala işgal altında tutuklu 

bulunanlar vardır.

 Çocuk mahkum Nidal Ziyad Amir ( 17- Cenin) art arda 3 kez 
yenilenmiştir.

 Çocuk mahkum Hafız İbrahim Zuyud (16- Cenin) hakında k4 
ay süreli idari emir çıkarılmıştır.

 Çocuk mahkum Süleyman Muhammed Ebu Ğuş (16 
Kalandiya kampı- Doğu kudüs) hakkında 4 ay süreli idari karar 
çıkarılmış ve iki kez yenilenmiştir. Bir yaşında şehit edilen Hüseyin 
Abu Ğuş’un kardeşidir. 

 Çocuk mahkum Süleyman Salim Katş ( 16- Ramallah) 
hakkında 4 ay süreli idari karar çıkarılmıştır.  

İdari Tutuklama:

Hiçbir suçlama ya da yargılama olmaksızın yapılan tutuklamadır. 
Tutuklunun ya da avukatının ulaşamayacağı gizli kanıtlar ya da 
dosyalara dayandırılır. İsrail Askeri Emirlerine göre İdari tutuklama 
kararı bir sınırlama olmaksızın yenilenebilir. En uzun 6 aya kadar 
yenilenebilir idari tutuklama emri çıkarılabilir. İşgal edilmiş Filistin 
topraklarındaki politik durumla bağlantılıdır. Politik ceza ve işlem 
sayılır.

İşgal yetkilileri, uygulamalarınını 1945 tarihli olağanüstü hal yasasına 
ve askeri bölge komutanına kişi veya kişileri 6 aya kadar gözaltına 
alma yetkisi veren 1651 sayılı askeri emre dayandırmaktadırlar. İşgal 
kuvvetleri, 1949 yılı 4.Cenevre anlaşmasının 78.maddesinde de idari 
tutuklamaya izin verildiğini iddia etmektedirler. 

Metin şudur: Eğer İşgal devleti ciddi bir emniyet sorunu görürse 
korumayla yükümlü kişilere karşı güvenlik önlemleri alabilir. En 
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fazla onları ev hapsine 
alabilir ya da tutuklayabilir. 
Gerçek şudur ki 78. madde 
tutuklamayı olağanüstü 
hallerle ve son kaçış yöntemi 
olarak sunmaktadır. En az 
zararlı olduğu için ev hapsi 
sunulmuştur. En önemlisi 
de bu maddenin geçerliliği 
sadece muhalif olarak ilan 
edilmemiş olan yaptığı 
işlerden dolayı şahsın 
yargılanması ya da muhalif bir niyeti olup henüz eyleme dökmediği 
takdirde geçerlidir. 

İşgal kuvvetleri idari tutuklamaların uluslararası kanunun ve işgal 
devletinin farklı cihetlerden uluslararası gerekliliklerin ihlali olduğunu 
kabul etmemektedir.  

İlk olarak: Bu tutuklama, suçlama olmaksızın tutuklamadır. Uluslararası 
Medeni ve Siyasi haklar sözleşmesinin 29- .cu maddesiyle 
çelişmektedir. Maddede şöyle belirtilir. Tutuklanan her 
şahsa tutuklama nedeni bilgilendirilmeli ve kendisine 
yöneltilen suçlama hakkında derhal bilgilendirilmelidir.  Ve 
aynı anlaşmanın 19-. maddesine göre bu tutuklama keyfi 
bir tutuklama sayılır. Maddede şöyle belirtilir: Kimse keyfi 
olarak yakalanamaz ya da tutuklanamaz. Hiç kimse kanunda 
ve onda belirlenen sebepler dışında özgürlüğünden yoksun 
bırakılamaz.

İkinci: Gizli dosya ve gizli delillere dayandırılan idari tutuklama halka 
açık yargılama ilkesiyle çelişmektedir. Uluslararası Medeni 

İşgalci güçler güvenlik 
nedeniyle, korunan kişilere 
karşı en fazla ev hapsi 
veya gözaltına alma gibi 
güvenlik önlemleri almaya 
karar verdiler. 

1949 Dördüncü Cenevre 
Sözleşmesi
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ve Siyasi haklar sözleşmesinin 114- maddesinde halka 
açık yargılama hakkından bahsedilmektedir. Bu adil bir 
yargılamanın temel unsurudur. Yargılama şeffaf olmalı ve 
mahkeme türü ne olursa olsun yargılamanın vakit ve yer 
bilgileri belirtilmelidir. 

Üçüncü: İdari tutuklama, adalet, tarafsızlık 
ve dürüstlük ilkeleriyle 
bağdaşmaz. Öyle ki askeri 
hakim ve yargıç İsrail ordusunda 
görev yapmakta ve İsrail ordusu 
kanunlarıyla çalışmaktadır. Aynı 
yerden atanırlar. Bu da ordunun 
düşman ve aynı zamanda 
hüküm verici olduğu anlamına 
gelmektedir.
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900
Hasta esir
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11. Mahkumların Sağlık 
Durumlarının Kötüleşmesi 
İşgal hapishanelerindeki sert koşullar mahkumların farklı 
hastalıklara yakalanmasına zemin hazırlamaktadır. İşgalin hasta 
mahkumlara karşı yürütmüş olduğu tıbbi ihmal politikasının 
devam edişi mahkumların hastalıklarını artırmakta ve zamanla 
ciddi hastalıklara ve tedavi edilemeyen hastalıklara dönüşmesine 
yol açmaktadır. 

2019 yılı boyunca, bu politikanın bir sonucu olarak mahkumların 
sıkıntıları devam etmiştir. Mahkumlardan onlarcasının sağlığının 
bozulmasına ve bazılarının ciddi ve tehlikeli durumlara 
yakalanmalarına yol açan bu durum sonucunda mahkumlardan 
bazıları kalp krizi  geçirmiş, kansere yakalanmış ve kötü vaziyette 
hastanelerde götürüldmüştür.

Bu mahkumlardan öne çıkanlar:

  Kudüslü Mahkum Ahmed Adil Saade (40) 2003 yılında 
beri tutukludur ve 13 kez müebbet hapis mahkumudur. Reymun 
hapishanesinde kalp krizi geçirmiş ve İsrail Suruka hastanesine 
nakledilmiştir. Katater ameliyatı geçirmiştir. Halen ciddi sağlık 
sorunları bulunmakta ve devamlı gözetim altında tutulması 
gerekmektedir.

  Mahkum Şadi Faysal Ata Musa (43- Cenin merkez kasaba) 
Negev hapishanesinde kalp krizi geçirmiş, helikopterle Suruka 
hastanesine acil bir şekilde götürülmüştür. Yoğun bakım ünitesine 
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kaldırılılan mahkum kastere ameliyatı geçirmiştir. Bu, hapishanede 
geçiridiği 2. kalp krizi. 2002 den beri bulunan Şadi Faysal 25 yıl süreyle 
mahkum edilmiştir. 

  Mahkum Mufik Nayif Aruk (77 –Nasıra Yafa) Aşkelon 
hapishanesinde zor koşullar altında tutuklu bulunurken sağlığı önemli 
derecede kötüleştikten sonra böbrek ve mide kanseri hastası olduğu 
teşhisi konulmuştur. Hapishane yönetimi, hastaneye tedavi için 
göndermeden önce aylarca bekletmiştir. 2003 yılından beri tutuklu 
bulunan Mufik, 30 yıl süreli hapis cezası mahkumudur. Hayati tehlikesi 
bulunmaktadır. 

  Mahkum İbrahim Yufu Abu Meh ( 60- İşgalin içinden) En eski 
mahkumlardandır. Mart 1986’dan bu yana mahkumdur. Müebbet hapis 
cezalı mahkumun son aylarda sağlığı kötüleşmiştir. Tıbbi muayeneler 
sonucunda ileri dereceli lösemi hastası olduğu ve durumunun ciddi 
olduğu tanısı konulmuştur.

  Yaşça en büyük Mahkum Fuad Eşşubki (81) sağlık durumu 
ciddi oradan kötüleşmiştir. Defalarca kez ayaklarından ve ellerinden 
kelepçeli halde hastaneye götürülmüştür. Tansiyon, şeker, kalp ve 
disk problemleri ve yaşlılığa bağlı oluşan hastalıklar gibi şikayetleri 
bulunmaktadır. 2006’dan beri tutuklu bulunan Fuad, 17 yıl süreyle 
mahkum edilmiştir. İşgal yetkilileri, cezasının üçte ikisini yatmadan 
serbest bırakmayı reddetmişlerdir. 

  Mahkum Samir Mina Elarbid (44-Ramallah) Eylül ayında 
tutuklanmıştır. Tutuklandıktan hemen sonra ağır şekilde şiddet 
görmüştür. Sonucunda kemikler kırılmış ve ağır şiddet nedeniyle kör 
olmuştur. Soruşturma için elmeskubiyye hücrelerine götürülmüştür. 
Orada en kötü işkence yöntemlerine maruz kalmıştır. Bu da sağlık 
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durumunun kötüleşmesine ve böbreklerinin çalışmasına olumsuz 
etki etmiştir. Kötü bir vaziyette iki gün sonra hastaneye nakledilmiş ve 
yoğun bakıma alınmıştır.

  Hasta mahkum Kemal Ebu Va’r ( 46 Cenin – Kabatiye kasabası) 
2003 yılından beri tutukludur ve 6 kez müebbet hapis cezasıyla 
cezalandırılmıştır. Boğaz kanseri ve düşük trambosit hastasıdır. İşgal 
hapishanesi yönetimi ona hiçbir tedavi sunmamakta ve durumu 
gittikçe kötüleşmektedir.

  Mahkum Mustafa Muhammed Elbina (30- Kuzey Gazze 
Cebaliye kampı) Hapishanede ciddi bir hastalık nüksetmesi yaşamış, 
bilincini kaybetmiş ve bayılmıştır. Suruko hastanesine kaldırıldıktan 
sonra karaciğer ve böbrek hastası olduğu anlaşılmıştır. Nisan 2018 
yılından beri tutuklu olan Mustafa Muhammed 44 ay hapse mahkum 
edilmiştir.

1907 Lahey anlaşması, 1929 Cenevre anlaşması gibi uluslararası anlaşmalar 
mahkum haklarını belirtmiştir. 1949 tarihli 3. Cenevre anlaşması 15. 
maddesinde savaş esirlerini elinde tutan devlet mahkumların iaşelerini 
karşılıksız olarak karşılamalı ve sağlık durumunun gerektirdiği tıbbi 
muayeneyi sunmalıdır şeklinde belirtilmiştir. 1949 3.Cenevre anlaşmasının 
13. Maddesinde de mahkumlara muamelenin  insanca olması gerektiği 14. 
maddesinde mahkumlara gerekli insani saygının sunulması gerektiği 16. 
maddesinde ırk, din ve cinsiyet farkı gözetmeksizin hepsine eşit muamele 
yapılması gerektiği belirtilmiştir.
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5
17. Bölüme

baskın
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12. Eşi Görülmemiş 
Gerginlik 
2019 yılında esir hareketlerini hedef almada 
baskı, her türlü silahlı donanmış özel 
kuvvetler tarafından yapılan baskınlar, ses, 
gaz ve biber bombaları ile eşi görülmemiş 
bir gerginliğe şahit olundu. Tüm bunlar 
mahkumların isteklerini yok etmeyi ve 
onara baskı uygulamayı, dış dünyadan 
hariç tutmayı amaçlamakataydı. Yıl, Aradan 
Komisyonunun mahkumlara karşı sert 
ırkçı cezalardan oluşan bir dizi kararlarıyla 
başladı.  

Ufer hapishanesindeki mahkumlar Ocak ayı 
boyunca sert baskılara maruz kalmışlardır. 
Hapishane yönetimine bağlı beş özel 
baskı birimi 17. Bölüğe baskın yapmıştır. 
Mahkumlara şiddetli darp uygulayarak 
saldırmışlardır. Kapalı ve dar bir alanda 
rastgele plastik mermi, gaz ve ses bombası 
atmışlar, polis köpeklerini üzerlerine 
salarak vücutlarının yaralanmasına 
neden olmuşlardır. 150’den fazla 
mahkumun yaralanmasına, boğulmasına 
ve vücutlarının zarar görmesine neden 
olmuştur. Bazıalrına ciddi olarak tanı 
konulmasıyla birlikte çocuğunun kafası 

+150
150'den fazla 
mahkûm 
yaralandı, kesildi 
ve boğuldu
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kırılmıştır. İsrail hastanelerine götürülüp tedavisi yapıldıktan hemen 
sonra hapishanelere geri gönderilmişler ve geri kalanlarınn tedavileri 
hapishanede yapılmıştır. 

Ufer suçundan sonra işgal Negev Çöl Hapishanesinde de işkencelere 
devam edilmiştir. Hapishanelerde sağlığa ciddi şekilde zarar veren 
çok yüksek eletromanyatik ışınlar yayan elektornik cihazların 
kurulumunun ardından mahkumlarda bilinmeyen ve endişe verici 
hastalıklar çıkmaya başlamıştır. 

Bu süre boyunca Negev hapishanesindeki koşullar koğuşlara yapılan 

baskınlar ve mahkumlara karşı provokasyonlar 24 martta yaşanan 
hadiselerin tehlikeli bir hale dönüşüne kadar artmıştır. Negev Çöl 
hapishanesinde 4.koğuştaki mahkumların 3.koğuşa geçirilmesinde 
yaşanan olaylarda işgal, bir gardiyanın bıçaklandığını ve mahkumlar 
üzerine büyük bir saldırı başladığını iddia etmiştir. Özel birimler 
mahkumların üzerine doğrudan ateş açmış, bazılarının yaralarının 
ciddi olduğu olayda 7 kişi vurulmuştur.

Daha sonra hapishane yönetimi eşi görülmemiş şiddetli bir baskı 
uygulamıştır. 95’ten fazla mahkumun elbiselerini zorla çıkarttırarak 
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elleri arkada çömelttirmiş ve saatlerce her 
yerde şiddet uygulamıştır. Olay neticesinde 
darp edilenlerin hepsi yaralanmıştır. Olaylar 
nedeniyle koğuş kan gölüne dönmüştür.   

Koğuşun yatak ve battaniye dahil tüm 
eşyalarına el konulmuş, her mahkuma yatak 
ve battaniye verilmesine müsaade etmeden 
önce 48 saat süresince mahkumlar, kanları 
akar halde terk edilmişlerdir.

Aynı gece yönetim sadece yaraları ciddi olan 
7 kişiyi Suruka hastanesine götürmüş, diğer 
gün hapishaneye geri getirmiştir. En ağır yara 
mahkum Selman Hazr Mesaleme’ninkiydi. 

+95
Negev 
Hapishanesinde 
95'ten fazla esir 
soyunmaya ve 
çömelmeye zorlandı

Olayların başında ciddi yaralı olması nedeniyle şehit olduğu söylentileri 
çıkmıştı. Helikopterle hastaneye götürüldü. Aynı şekilde mahkum 
Musab Ebu Şehidem de başından yaralanmıştı.

Olaydan bir gün sonra mahkumlara, elektronik cihazlara el konma, 
bir çok koğuşun bir çok tutuklunun toplu azl bölümlerine alınması, 
mahkumların koğuşların içinde yer değiştirmesi gibi bazı cezalar 
verilmeye başlanmıştı. Olaylara maruz kalan koğuşa 500 bin şekel para 

7
Yarası ağır 7 
esir Soroka 
Hastanesine 
kaldırıldı
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cezası verildi. Çıkışları ve ziyaretleri engellendi. Negev hapishanesindeki 
22 nolu koğuşun duruşmaları hemen gerçekleştirildi. 

Nisan Grevi 

Bu zorlu şartların ve esir hareketinin vardığı tehlikeli aşamaların 
karşısında hareketin liderleri hapishane yönetiminin girişimlerini 
engellemek, rahatsız edici aletleri durdurmak, Son yıllarda işgalin el 
koyduğu haklarını talep etmek için hareketin başlangıcının 7 Nisan 
olduğu ve seçilen liderlerin kademeli olarak greve gireceği bir  eğitim 
programı yapmaya karar verdiler. 

400
esir açlık grevine 
başladı

Greve başlamadan önce işgal, esir hareketinin 
liderleriyle taleplerini dinlemek üzere birkaç 
gün süren görüşmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 
400 mahkum greve başladı. Bunula birlikte 
mahkum liderleriyle girişimin başarısız olması 
ve grevin açık bir grev aşamasına dönüşüp 
çok sayıda mahkuma ulaşmasını engellemek 
amacıyla görüşmeye devam edildi. 

15 Nisan akşamı mahkumlar işgalle taleplerinin 
çoğuna cevap verilecek bir anlaşma yaptıklarını 
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ve 8 gündür devam eden grevi askıya aldıklarını açıkladılar. İşgalin, 
en önemlisi hapishanelerde umumi bir telefon oluşturmak olan bu 
talepleri yerine getirmesi gerekiyordu. Böylece esirlere haftada 3 
kez toplamda 20 dakikalık bir görüşme hakkı tanınacaktı. Kurulumu 
tamamlanan rahatsız edici aletlerin kaldırılması ve yeni cihazlarının 
kurulumunun engellenmesine başlanacaktı.

Esirler temmuz ayında anlaşmaların uygulanmasında işgalin çok 
gevşek davrandığını hissettiler. Gerilim arttı ve gerginliği yeniden 
artırmakla tehdit ettiler. Eylül ayının gelmesiyle mahkumlar ve 
hapishane yönetimi arasında gerilim yeniden tırmandı. Greve yeniden 
geri dönmeye karar verdiler. Aralarında esir hareketi liderleri de olan 
140 kişi geçen nisan ayında gerçekleşen anlaşmanın uygulanmasının 
ertelenmesi protesto etmek için greve başladı. Mahkumlar grev yapan 
mahkumlarla dayanışma için sayılı yemek yemeye başladılar. Bütün 
hapishanelerde koğuşları bir günlüğüne kapattılar. Cuma namazı 
kılmak için elFevre meydanına çıkmayı reddettiler. 

İki hafta sonra esir hareketi liderleri ve İsrail hapishaneleri istihbaratı 
grevi durdurma üzerine anlaşma 
yapmak için iletişime geçti. 
Yönetim ittifaka uyacağına 
dair söz verdikten sonra grev 
nedeniyle başka bir hapishaneye 
alınan mahkumların geri nakli 
gerçekleştirildi. Mahkumların 
sağlık durumlarını etkileyen 
cihazların azaltılması ve radyo 
ve telvizyon frekanslarının 
düzeltilmesi ve umumi 
telefonların haftalık 5 gün olarak 
kullanılmasının düzenlemesi 
getirildi. 
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Sonuç ve Öneriler 

1.Sonuçlar 

 2019 yılında 2018’de yaşanan 5700 tutuklanmaya karşın 5500 

tutuklanma yaşanmıştır.

 İşgal, yıl boyunca mahkumlar hakkında idari kararlar çıkarma 

politikasını sürdürmüş, 2018’deki 920 karara karşın 2019’da 

1022 karar çıkarılmıştır.

 İşgal, Filistinli kadınlara karşı tutuklama, suiistimal, katı 

soruşturmalar ve keyfi hüküm vermeye devam etmiştir.

 İşgal istihbaratı, işkence sonucu yoğun bakıma sevk edilen 

"Samer el-Arabid" adlı mahkumda olduğu gibi, ölüme 

veya sakatlığa yol açan uluslararası yasaklanmış işkence 

yöntemlerini kullanmaya devam etmiştir. 

 Mahkumları öldürme politikasının devam ettirilmiştir. Tıbbi 

ihmal ve işkence nedeniyle 5 mahkum şehit olmuştur.

 Filistinli küçük çocukların tutuklanmaya ve istismarına devam 

edilmiştir. Aralarında hastaların ve özel bakıma muhtaç 

çocukların da bulunduğu 780 çocuk tutuklanmıştır.

 İşgalin yaşı henüz 12’ye varmamış küçük çocuklara yönelik 

hedefleri  geçen yıla oranla %400 artarak 84 tutuklanma 

yaşanmıştır.
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 2019'da mahkumların hedef alınmasında ciddi ve eşi görülmemiş 

bir artış yaşanmış ve 200'den fazla mahkum Necef, Ofer ve Rimon 

cezaevlerine yapılan saldırıda yaralanmış, darp edilmiş ve bazıları 

ağır yaralanmıştır.

 Onlarca hasta mahkumun sağlık durumu devam eden tıbbi ihmal 

politikası nedeniyle kötüleşmiştir. Bir çok mahkum ani kalp krizleri 

geçirirken, bazıları da kanser hastalığına yakalanmıştır.

 İşgal mahkemeleri Filsitinli kadın mahkumlar ve küçük çocuklar 

hakkında sert hükümler çıkarmaya devam etmiştir. 

 Filistinli gazeteciler ve medya çalışanlarına karşı tutuklama, 

gözaltı, sorgu ve soruşturmalara ve bir çok medya kuruluşunun 

kapatılmasına devam edilmiştir. 

 Gazze halkının ulaşım, seyahat ve tedavi için gerek duyduğu 

sınır kapılarını Gazze halkına karşı işgalle işbirliği yapmaları ve 

tutuklanmaları için kullanmaya devam edilmiştir. 

2. Öneriler  

T2020’yi, mahkumların serbest bırakılması, onları desteklemek 

için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek ve işgale karşı 

uluslararası anlaşmalara uyması için baskı oluşturma yılı ilan etme

 Mahkumlarla dayanışmayı , dönemsel değil her vakitte canlı 

kalmasının sağlanacağı açık, belli ve daimi bir strateji oluşturarak 

sistematik bir şekilde devam ettirmek

 İşgal makamları tarafından halkımıza karşı uygulanan gözaltı ve 

insan yıpratma operasyonlarının ciddiyetini açıklayan, çok sayıda 

ve büyük kesimini etkileyen ciddi ve acil çalışmalar.
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Tüm dünya halkının mahkumların acılarını görmeleri ve kanıt, belge 

ve fotoğraflarla desteklenen güvenilir bir bilgi kaynağı olması için 

İngilizce, Arapça ve farklı dillerde genel ve birleşik bir ulusal web 
sitesi kurmak  

 Filistin Dış İşleri Bakanlığı tarafından, Arap ve Avrupa ülkelerindeki 
büyükelçi ve temsilcilerini, mahkumlarını desteklemek için 
çalışmaya ve mümkün olan en kuvvetli şekilde kenetlenmeye 
ve uluslararası toplumu davalarının haklılığı ve insaniyetine ikna 
etmek için yönlendirmek

 İşgal istihbaratı görevli ve askerlerine yönelik tutuklu çocuklara karşı 
fiziksel ve psikolojik işkence politikası uyguladığı için uluslararası 
ceza mahkemesi önünde savaş suçundan sorgulanması ve 
yargılanmasını sağlamak

 Uluslararası hukuk ve kanunlara  uygun olarak meşru bir direniş 
gücü sayılan Filistinli mahkumların serbest bırakılması için 
çalışmak üzere Arap Hükümi örgütler ve  İnsan hakları üzerine 
çalışan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak 

 9- Uluslararası Kızılhaç'ı mahkumlara karşı görevini yerine getirmek 
ve ziyaretlerini yoğunlaştırmak, koşullarını teftiş etmek, hayat 
şartlarının iyileştirilmesi için işgal yönetimine baskı yapmak ve 
özellikle kış ayları için gerekli erzakı sağlamaya davet etmek

 Mahkumlarla dayanışma için geniş elektronik aşamaları 
uygulamada yeni medyayı kullanmak, , acılarını görünür kılmak, 
davalarına hukuki, basınsal ve uluslarası toplumun sempatisini 
çekmeye çalışmak

 Avrupa Parlemantosunu çocuk hakları anlaşmalarının hepsini 

ihlal eden çocuk tutuklamalarına karşın hakikat komisyonlarını 

etkinleştirmesine çağırmak
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 İşgal yetkilileri tarafından işlenen uluslararası insan hakları 

hukukunun ve uluslararası kanunlarının ihlalini gözler önüne 

sermek, uluslararası örgütleri işgal devletinin uluslararası örgütler 

önünde hesap verebilmesi için göreve davet etmek, Filistinli 

mahkumlara karşı işgal kuvvetleri tarafından işlenen ihlallerin 

büyüklüğüne dikkat çekmek için soruşturma ve inceleme 

komisyonları kurulmasını talep etmek
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