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Γιατί Κάνουμε Απεργία Πείνας στις Ισραηλινές Φυλακές;  
Από τον  MARWAN BARGHOUTI 

 

 

Ο HADARIM PRISON, Ισραήλ - Έχοντας περάσει τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου  σε μια 

Ισραηλινή φυλακή, έχω υπάρξει μάρτυρας και θύμα του παράνομου συστήματος του Ισραήλ που 

αφορά τις  μαζικές και αυθαίρετες συλλήψεις και την κακομεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων. 

Έχοντας εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές , αποφάσισα ότι το μόνο είδος αντίστασης σε  αυτή την 

κακομεταχείριση είναι η  απεργία πείνας. 

 

Περίπου 1.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αποφάσισαν να λάβουν μέρος σε αυτή την απεργία πείνας, 

η οποία άρχισε σήμερα, την ημέρα που έχει οριστεί  ως Ημέρα των Φυλακών. Η απεργία πείνας είναι 

η πιο ειρηνική μορφή αντίστασης που υπάρχει. Ο πόνος προκύπτει από τους συμμετέχοντες στην 

απεργία και επηρεάζει τους ίδιους και τους αγαπημένους τους, με την ελπίδα ότι τα άδεια στομάχια 

και η θυσία τους θα συμβάλλουν ώστε το μήνυμα να αντηχήσει  πέρα από τα δικά τους σωματικά 

όρια.  

 

Δεκαετίες εμπειρίας έχουν αποδείξει ότι το απάνθρωπο σύστημα αποικιοκρατικής και στρατιωτικής 

κατοχής του Ισραήλ  έχει ως στόχο να λυγίσει το πνεύμα των φυλακισμένων και του έθνους στο οποίο 

ανήκουν, προκαλώντας σωματική ταλαιπωρία, χωρίζοντάς τους από τις οικογένειές  και τις 

κοινότητες τους και χρησιμοποιώντας ταπεινωτικά μέτρα ώστε να τους αναγκάσει να υποταχθούν. 

Παρά τα μέτρα που υιοθετούν, δεν θα υποκύψουμε. 

 

Το Ισραήλ, η δύναμη κατοχής, παραβιάζει εδώ και  70 χρόνια το Διεθνές Δίκαιο με πολλούς τρόπους, 

ωστόσο οι  ενέργειές του έχουν μείνει ατιμώρητες. Έχει διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των 

Συμβάσεων της Γενεύης κατά του Παλαιστινιακού λαού. Οι φυλακισμένοι, συμπεριλαμβανομένων 

των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών, δεν αποτελούν εξαίρεση. 

 

Ήμουν μόλις 15 όταν φυλακίστηκα για πρώτη φορά. Ήμουν μόλις 18 ετών όταν ένας Ισραηλινός 

αστυνομικός με ανάγκασε ενώ ήμουν γυμνός στην αίθουσα ανακρίσεων να σταθώ με τα πόδια 

ανοιχτά , πριν με χτυπήσουν  στα γεννητικά μου όργανα. Λιποθύμησα από τον πόνο και από την 

πτώση προκλήθηκε μια μόνιμη ουλή στο μέτωπό μου. Ο ανακριτής με περιέπαιζε , λέγοντας ότι ποτέ 

δεν θα τεκνοποιήσω, γιατί άνθρωποι σαν εμένα γεννούν μόνο  τρομοκράτες και δολοφόνους. 

 

Λίγα χρόνια αργότερα, όταν γεννήθηκε ο πρώτος μου γιος ήμουν και πάλι φυλακισμένος σε 

Ισραηλινή φυλακή, ξεκινώντας απεργία πείνας,. Αντί για  γλυκά που συνήθως κερνάμε  για να 

γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός, έδωσα αλάτι στους άλλους κρατούμενους. Ο γιος μου όταν ήταν 

μόλις 18 ετών, με τη σειρά του συνελήφθη και πέρασε τέσσερα χρόνια στις Ισραηλινές φυλακές. 

 

Ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα μου παιδιά είναι τώρα ένας άνδρας 31 ετών. Ωστόσο, είμαι ακόμα 

εδώ, συνεχίζοντας αυτόν τον αγώνα για ελευθερία μαζί με χιλιάδες φυλακισμένους, εκατομμύρια 

Παλαιστίνιους μαζί με την υποστήριξη τόσων πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Τι συμβαίνει με 

την αλαζονεία του κατακτητή-τύραννου και των υποστηρικτών τους που τους κάνει κωφούς σε αυτή 
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την απλή αλήθεια: Θα αποτινάξουμε το ζυγό γιατί  είναι στην ανθρώπινη φύση να λαμβάνει υπόψη 

της το κάλεσμα  για ελευθερία ανεξάρτητα από το κόστος. 

 

Το Ισραήλ έχει χτίσει σχεδόν όλες τις φυλακές του στο εσωτερικό του Ισραήλ αντί στα κατεχόμενα 

εδάφη. Με αυτόν τον παράνομο και βίαιο τρόπο, μετέφερε τους Παλαιστίνιους πολίτες αιχμαλώτους 

και χρησιμοποίησε αυτή την κατάσταση ώστε  να περιορίσει τις οικογενειακές επισκέψεις και να 

ταλαιπωρήσει τους κρατούμενους μέσω από πολύωρες μεταφορές σε αντίξοες συνθήκες. Μετέτρεψε  

βασικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί από το Διεθνές Δίκαιο - συμπεριλαμβανομένων και 

κάποιων που κατοχυρώθηκαν μέσα από προηγούμενες απεργίες πείνας - σε προνόμια που οι 

σωφρονιστικοί υπάλληλοι αποφασίζουν να μας χορηγήσουν ή να μας στερήσουν. 

 

Οι Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι και πολιτικοί κρατούμενοι έχουν υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη 

και εξευτελιστική μεταχείριση και στέρηση  ιατρικής φροντίδας. Ορισμένοι έχουν σκοτωθεί ενώ 

βρίσκονται σε κράτηση. Σύμφωνα με τον τελευταίο αριθμό από τον Παλαιστινιακό Σύλλογο 

Φυλακισμένων, περίπου 200 Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 1967 εξαιτίας 

τέτοιων ενεργειών. Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και οι οικογένειές τους παραμένουν πρωταρχικός 

στόχος της πολιτικής του Ισραήλ για επιβολή συλλογικών ποινών. 

 

Μέσω της απεργίας πείνας, επιδιώκουμε να σταματήσουμε αυτές τις καταχρήσεις. 

 

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, σύμφωνα με την ομάδα Addameer για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

περισσότεροι από 800.000 Παλαιστίνιοι φυλακίστηκαν ή κρατήθηκαν από το Ισραήλ – ένας αριθμός 

που ισούται περίπου με το 40% του αρσενικού πληθυσμού της Παλαιστινιακής επικράτειας. Σήμερα, 

περίπου 6.500 Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι, μεταξύ των οποίων ορισμένοι 

έχουν τη θλιβερή διάκριση να κατέχουν το παγκόσμιο ρεκόρ για τις μεγαλύτερες περιόδους κράτησης 

πολιτικών κρατουμένων. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία οικογένεια στην Παλαιστίνη που δεν έχει υποστεί 

τα δεινά που προκάλεσε η φυλάκιση ενός ή περισσοτέρων μελών της. 

 

Πώς να εξηγήσω αυτή την απίστευτη κατάσταση πραγμάτων; 

 

Το Ισραήλ έχει θεσπίσει ένα διπλό νομικό καθεστώς, μια μορφή δικαστικού απαρτχάιντ, που ενώ 

παρέχει εικονική ατιμωρησία στους Ισραηλινούς που διαπράττουν εγκλήματα κατά των 

Παλαιστινίων,  επιβάλλει ποινές για την Παλαιστινιακή παρουσία και αντίσταση. Τα Ισραηλινά 

δικαστήρια του Ισραήλ είναι μια παρωδία  της δικαιοσύνης, υποχείρια της αποικιοκρατικής και 

στρατιωτικής κατοχής. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, το ποσοστό Παλαιστινίων που 

καταδικάζονται στα στρατιωτικά δικαστήρια είναι σχεδόν 90%. 

 

Μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν  συλληφθούν από το Ισραήλ είναι 

παιδιά, γυναίκες, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι , ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, μαχητές, παρευρισκόμενοι, μέλη οικογενειών των 

κρατουμένων. Και όλα αυτά με έναν μόνο στόχο: να θάψουν τις νόμιμες επιδιώξεις ενός ολόκληρου 

έθνους. 

 

Αντιθέτως  όμως, οι φυλακές του Ισραήλ έχουν γίνει το λίκνο ενός διαρκούς κινήματος αναφορικά με 

την Παλαιστινιακή αυτοδιάθεση. Αυτή η νέα απεργία πείνας θα καταδείξει για άλλη μια φορά ότι το 

κίνημα των κρατουμένων είναι η πυξίδα που καθοδηγεί τον αγώνα μας, τον αγώνα για  Ελευθερία και 
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Αξιοπρέπεια, το όνομα που έχουμε επιλέξει για αυτό το νέο βήμα στο μακρύ δρόμο προς την 

ελευθερία. 

 

 

Το Ισραήλ προσπάθησε να μας χαρακτηρίσει όλους ως τρομοκράτες για να νομιμοποιήσει τις 

παραβιάσεις του, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών αυθαίρετων συλλήψεων, των βασανιστηρίων, 

των μέτρων τιμωρίας και των αυστηρών περιορισμών. Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ισραήλ να 

υπονομεύσει τον αγώνα των Παλαιστινίων για ελευθερία, το Ισραηλινό δικαστήριο με καταδίκασε 

πέντε φορές ισόβια και σε 40 χρόνια φυλακή σε μια δίκη-παρωδία που καταγγέλθηκε από τους 

διεθνείς παρατηρητές. 

 

Το Ισραήλ δεν είναι η πρώτη δύναμη κατοχής ή αποικιοκρατίας που  καταφεύγει σε τέτοιες ενέργειες. 

Κάθε εθνικό κίνημα απελευθέρωσης στην ιστορία του μπορεί να ανακαλέσει  παρόμοιες πρακτικές. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί κατά της καταπίεσης, της 

αποικιοκρατίας και του απαρτχάιντ στηρίζουν τον αγώνα μας. Η Διεθνής εκστρατεία για την 

απελευθέρωση του  Marwan Barghouti και όλων των Παλαιστινίων  κρατούμενων  που εγκαινιάστηκε 

από  τον Νέλσον Μαντέλα το 2013 στο νησί Robben, έχει την υποστήριξη 8 βραβευθέντων με το 

Νόμπελ Ειρήνης, 120 κυβερνήσεων, εκατοντάδων αρχηγών , βουλευτών , καλλιτεχνών και 

ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο.  

 

Η αλληλεγγύη τους εκθέτει την ηθική και πολιτική αποτυχία του Ισραήλ. Τα δικαιώματα δεν έχουν 

την εύνοια του τυράννου. Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια είναι καθολικά δικαιώματα που είναι εγγενή 

στην ανθρωπότητα, που πρέπει να τα απολαμβάνουν όλα τα έθνη και όλα τα ανθρώπινα όντα. Οι 

Παλαιστίνιοι δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση. Μόνο με τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής θα μπει 

ένα τέλος στην αδικία και θα σηματοδοτηθεί η έναρξη της ειρήνης. 17 Απριλίου 2017 
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 Η  Επιτροπή για τα Θέματα Κρατουμένων και Πρώην Κρατουμένων , ο Σύλλογος 

Παλαιστινίων και η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία  εξέδωσαν Δελτίο Τύπου στις 17 Απριλίου , 

Παραμονή της Ημέρας αφιερωμένης στους Παλαιστίνιους Κρατουμένους  
 

Επί του παρόντος, στις φυλακές κατοχής του Ισραήλ υπάρχουν 6.500 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων 57 γυναικών και 300 παιδιών 

 

Την παραμονή της Παλαιστινιακής Ημέρας των Παλαιστινίων Κρατουμένων , στις 17 Απριλίου, η 

Επιτροπή για τα θέματα Κρατουμένων και Πρώην Κρατουμένων και ο Σύλλογος Παλαιστινίων μαζί 

με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσαν Δελτίο Τύπου δίνοντας στη δημοσιότητα  

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων που 

βρίσκονται φυλακισμένοι από την Ισραηλινές Δυνάμεις κατοχής και έχουν ως εξής: 

 

Περίπου 1 εκατομμύριο κρατήσεις Παλαιστινίων  καθ 'όλη τη διάρκεια της Ισραηλινής 

Κατοχής. 

Η ιστορία της υπόθεσης των Παλαιστινίων κρατουμένων ξεκίνησε το 1948 με την έναρξη της 

Ισραηλινής Κατοχής επί της Παλαιστινιακής Επικράτειας,  καθώς ένα εκατομμύριο περιπτώσεις 

συλλήψεων έχουν καταγραφεί από τότε. Το ζήτημα των Παλαιστινίων κρατουμένων έχει ιδιαίτερη 

σημασία για την παλαιστινιακή υπόθεση. Η εποχή κατά την Πρώτη Παλαιστινιακή Ιντιφάντα (Stone 

Intifada) που ξέσπασε το 1987 και τη Δεύτερη Ιντιφάντα (Al-Aqsa Intifada )το 2000 ήταν από τις πιο 

δύσκολες ιστορικές φάσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο Ιντιφάδων, ο Παλαιστινιακός λαός ήρθε 

αντιμέτωπος με αυθαίρετες συλλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά 

στρώματα. 

 

Μετά το ξέσπασμα Δεύτερης Ιντιφάντα (Al-Aqsa Intifada) στις 28 Σεπτεμβρίου 2000, οι οργανώσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέγραψαν περίπου 100 χιλιάδες συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων 

15 χιλιάδων παιδιών κάτω των 18 ετών, 1.500 γυναικών και περίπου 70 βουλευτών και πρώην 

Υπουργών. Επιπλέον, οι Ισραηλινές  Δυνάμεις Κατοχής  εξέδωσαν 27 διοικητικές αποφάσεις 

κράτησης, συμπεριλαμβανομένων νέων συλλήψεων και ανανέωσης των υπαρχόντων εντολών. Οι 

αρχές κατοχής διατηρούν 24 φυλακές καθώς και κέντρα κράτησης και ανάκρισης. Οι Ισραηλινές 

Δυνάμεις Κατοχής από τον Οκτώβριο του 2015 έχουν εντείνει την κράτηση Παλαιστινίων, 

συλλαμβάνοντας πάνω από δέκα χιλιάδες κατοίκους στη Δυτική Όχθη, κυρίως από την Ιερουσαλήμ. 

Το ένα τρίτο αυτών των κρατουμένων ήταν παιδιά. 

 

Παλαιστίνιοι Κρατούμενοι στις Ισραηλινές Φυλακές   

 
Φυλακισμένοι στις Ισραηλινές Φυλακές  

13 Απριλίου  2017 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΝΦΑΝΤΑ (Al-
Aqsa Intifada/ 2000) 

 Αριθμός φυλακισμένων ανδρών Περίπου 6,500 Αριθμός παιδιών  Περίπου 15,000 
Αριθμός φυλακισμένων γυναικών 57 

(συμπεριλαμβανομένων 
13 ανηλίκων) 

Αριθμός γυναικών 1,500 

Αριθμός φυλακισμένων παιδιών   Περίπου  300 Συλλήψεις Περίπου 
100,000 

Αριθμός φυλακισμένων πολιτικών 
κρατουμένων  

500 Αριθμός 
Κοινοβουλευτικών 

Around 70 

mailto:falastin@otenet.gr
mailto:newsletter@falastin.gr
https://www.facebook.com/Pal.Emb.Ath
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_PrisonersDy2017E.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_PrisonersDy2017E.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_PrisonersDy2017E.pdf
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Μελών  
Μέλη του Παλαιστινιακού 
Νομοθετικού συμβουλίου ( PLC) 

13 Διαταγές για 
διοικητικές 
Κρατήσεις  

27,000 

 Πολιτικοί Κρατούμενοι πριν τη 
Συμφωνία του Όσλο 

29     

Φυλακισμένοι πάνω από 20 χρόνια 44     
Φυλακισμένοι που μαρτύρησαν 210     

  

 

Γυναίκες κρατούμενοι: 

Υπάρχουν 57 φυλακισμένες Παλαιστίνιες  γυναίκες στις Ισραηλινές φυλακές , συμπεριλαμβανομένων 

13 ανηλίκων. Η Leena Al-Jarbouni είναι η παλαιότερη φυλακισμένη γυναίκα που βρίσκεται στη 

φυλακή από το 1948 και επρόκειτο να απελευθερωθεί στις 16 Απριλίου 2017. 

                                                                                                            

Παιδιά και ανήλικοι κρατούμενοι 

Οι αρχές κατοχής κρατούν 300 Παλαιστίνια παιδιά στις φυλακές Majiddo, Ofar και Hasharon. Οι 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα βασανιστήρια εναντίον των  παιδιών 

τεκμηριώθηκαν μέσω δικηγόρων που εργάζονται σε αυτά τα ιδρύματα. Οι πιο καταφανείς 

παραβιάσεις περιελάμβαναν: νυχτερινή σύλληψη, σοβαρό ξυλοδαρμό μπροστά στους γονείς τους, 

πυροβολισμό τους πριν από την κράτηση τους, χειροπέδες, δέσιμο των ποδιών και των ματιών τους 

καθώς και  καθυστερημένη κοινοποίηση του δικαιώματος τους για νομική υπεράσπιση. Επιπλέον, τα 

υπό κράτηση παιδιά υποβάλλονται σε ανάκριση χωρίς την παρουσία των γονέων τους, για να μην 

αναφέρουμε τα σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια που υφίστανται ώστε να τα εξαναγκάσουν να 

ομολογήσουν τις κατηγορίες και να υπογράψουν έγγραφα, τα οποία δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο. Ο 

αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε αφού οι δυνάμεις κατοχής εντατικοποίησαν τις δραστηριότητές 

τους, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένου τον τραυματισμό των παιδιών πριν 

από τη σύλληψή τους. Οι τραυματισμοί έχουν ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες και μόνιμες 

αναπηρίες. 

 

Παλαιότεροι κρατούμενοι 

Ο όρος αυτός περιγράφει τους κρατουμένους που είναι φυλακισμένοι για περισσότερα  από είκοσι 

χρόνια. Αφορά υποθέσεις 44 κρατουμένων , συμπεριλαμβανομένων 29 κρατουμένων, πριν από την 

υπογραφή των συμφωνιών του Όσλο το 1993. Το 2013, απελευθερώθηκαν κρατούμενοι από τρεις 

λίστες σύμφωνα με μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων. Ωστόσο, το Ισραήλ εξακολουθεί να 

παρακρατεί την απελευθέρωση της τέταρτης ομάδας κρατουμένων , που επρόκειτο να είχε γίνει τον 

Μάρτιο του 2014. Οι παλαιότεροι κρατούμενοι είναι ο Kareem Younes και ο Maher Younes από την 

εδαφική κατοχή του 1948. Οι εν λόγω κρατούμενοι έχουν κρατηθεί από τον Ιανουάριο του 1983. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο φυλακισμένος Nael Al-Barghouthi εξέτισε τη μεγαλύτερη ποινή 

φυλάκισης στις Ισραηλινές φυλακές 36 χρόνια εκ των οποίων τα 34 έτη φυλάκισης ήταν συναπτά. Ο 

ίδιος φυλακίστηκε για δύο χρόνια όταν οι αρχές κατοχής τον συνέλαβαν ξανά το 2014, παρόλο που 

απελευθερώθηκε με την ανταλλαγή κρατουμένων Gilad Shalit. 
 

Διοικητικοί κρατούμενοι: 

Υπάρχουν περίπου 500 διοικητικοί κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές κατοχής. Η διοικητική 

κράτηση είναι ο άγνωστος εχθρός που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Πρόκειται για 

κυρώσεις χωρίς να τους αποδοθούν κατηγορίες. Οι αποφάσεις διοικητικής κράτησης βασίζονται στο 

mailto:falastin@otenet.gr
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αποκαλούμενο «εμπιστευτικό / απόρρητο  αρχείο», που υποβάλλεται από τις Μυστικές Υπηρεσίες  

«Shabak». Οι κρατούμενοι και οι δικηγόροι τους δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε τέτοιους 

φακέλους. Η διοικητική κράτηση ανανεώνεται πολλές φορές για περιόδους που κυμαίνονται από δύο 

έως έξι μήνες με παράταση. 

 

Ασθενείς και τραυματίες κρατούμενοι 

Οι δυνάμεις Κατοχής εφαρμόζουν σκόπιμα πολιτική στέρησης  ιατρικής φροντίδας  προς τους 

αρρώστους και τους τραυματίες φυλακισμένους , η οποία συνοδεύεται από πολλές παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων τους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της υγείας τους. Υπάρχουν εκατοντάδες 

άρρωστοι κρατούμενοι στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων είκοσι  που συνελήφθησαν στην 

«Κλινική της φυλακής Ραμάχ», καθώς και του φυλακισμένου Mansour Mawqidah από το κυβερνείο  

του Salif, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριάντα χρόνων. 

 

Φυλακισμένοι Μέλη το Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου (PLC) : 

Στις  Ισραηλινές  φυλακές κρατούνται  13 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου 

(Κοινοβούλιο), συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας – της Sameera Al-Halayqah. Ο παλαιότερος από 

αυτούς τους κρατουμένους είναι ο Marwan Al-Barghouthi, ο οποίος κρατείται από το 2002 και έχει 

καταδικαστεί 5 φορές ισόβια. Υπάρχει επίσης ο Ahmad Saadat,ο οποίος συνελήφθη το 2006 και 

καταδικάστηκε σε τριάντα χρόνια φυλάκισης. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα 6 μέλη του 

Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Κατοχής  από το 2017. 

 

Μάρτυρες φυλακισμένοι 

Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τους φυλακισμένους που μαρτύρησαν ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση από 

τον Ισραηλινό στρατό. Ορισμένοι από τους φυλακισμένους εξοντώθηκαν  χωρίς τη διεξαγωγή δίκης,  

ενώ άλλοι απεβίωσαν λόγω σκόπιμης έλλειψης  ιατρικής φροντίδας  ή από τα  βασανιστήρια που 

υπέστησαν. Ο αριθμός των φυλακισμένων –μαρτύρων είναι 210 Παλαιστίνιοι, με τελευταίο μάρτυρα 

τον Mohammad Al-Jallad . Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τη δημιουργία του Ισραηλινού 

κράτους Κατοχής το 1948, έχουν γίνει συλλογικές εξοντώσεις  Παλαιστίνιων φυλακισμένων που 

εκτελέστηκαν με πυροβολισμό αμέσως μετά τη σύλληψη τους και χωρίς να περάσουν από δίκη. 

Αρκετές φορές, το Ισραήλ ισχυριζόταν ότι οι φυλακισμένοι προσπαθούσαν να δραπετεύσουν ν και για 

αυτό το λόγο οι στρατιώτες τους πυροβόλησαν. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κρατούμενοι που έλαβαν εντολή απελευθέρωσης από τις αρχές κατοχής 

μετά από επιδείνωση των υγειονομικών συνθηκών, απεβίωσαν λίγο μετά την απελευθέρωσή τους. 

Πρόκειται για τους Fayez Zeidat, Murad Abu Sakout, Issa, Zuheir Labadah, Ashraf Abu Dhrie  , Jafar 

Awad και Naeem Al-Shawamrah.  
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