המעצרים המינהליים נמשכים
מאתעמירה הס
כסה ארגונים בינלאומיים
שלחו בקיץ שעבר מכתבי מחאה
לישראל על מעצרו המינהלי של
ריאד זעקי* בז  48מבית אומר
(ליד חברון* תנקי* עובד סוציא•
לי ,נע1ד  17-3ביוני  '96לשישה
ודרשים ,תנו המעצר הוארך ®ע־
סייס ,בכל סעם בשלושה חר
רשים .מנווי הפענד נכתב כי
ודא פעיל החזית העממית המסכן
את ביסודן האזור.
תמר טלה מנהלת המחלקה
ליחסי ודץ ולארגונים בינלאו
מיים במשרד הסשססיפ ענתה
למכתבי המתאר -כמכתב מה19-
בספטמבר > 1wהיא התייחסה
לסיבות מעודו המינהלי של תך
קי* ודא מצאה לנכון למנות גם
את ומימת חמסוסים משלהי
שנות די־ .60זעקיק היה אז בן
שנר -אבל היא הביאה גם טיעון
כבד משקל; ״הפעילות הקרובה
יותר בזמן(של החזית העממית)
כוללת כסה מקרים של ירי מתוך
מכונית ,שכתזגאה מהם נהרגו
ימן ואמרת אונגר ונפצע בגם בן
השנתיים ,ביוני ' ,1996ומותם
של רחל וזאב מונק ואביו של

זאב ,אודי ,ביולי  .1996למי המי־
דע אשר הגיע לידי רשומת הבי
טחון ,פעילותו של זעקיק
במסגרת תחזית העממית חיוותה
סכנה לביטחון אזור חברון ולש
לום תושכיר.
בינתיים ,בעקבות חקירת
הפיגוע כקפה אמרו* ,התבדו־
שהשב״כ סעח ,והחשדות
וההאשמות ועסטו אל חוליית
חמאס מכפר צוריף .אבל זעקיק
ממשיך להיות JrTtlTD my
עשרה איש מאזוד חברון שנענדו
כין ימי 96׳ לעמר 97״ ,וחלקם
נחקרו ארוכות כקשר ל”חוליית
חלזדל״ או אחד מהפיגועים שיו
חסו לד ,פנו באמצעות המוקד
להגנת חמרס וערד תמדמלגאל
היועץ המשפטי לאיו״ש on .בי
קשו שינחה את המפקד הצבאי
״לבדוק מחרש ,ביסודיות ובעץ
ביקורתית כמיותר ,את החוסר
החסוי שבתיקיהם״.
השאלה הסוסדית-פוליסית,
על היד הודפשית שניתנת למפ
קדי הצבא ,כהודאת השלב ,לה
משיך ולהביא לכליאת פלשתי־
נאים בלא הגבלת ומן ובלא זכות
הנגר ,כמעט שאינה קיימת עוז־
בסדר היום הגיבור' הישראלי.

אבל היא משולבת בקשר גוררי
בתהייה עד כמה המעצרים הסי־
גהלייס מבוססים על מידע סודק
שמספקים מודיעים למיניהם
לשב״ב על ״סכנה ביטחונית״
כביכול.
על סמך הביטזדן העצמי המו
פגן של אנשי השכ״כ מסכימים
השופטים הצבאיים למנוע מהע־
צורים וספרקליסיהם לעיין בחו
מר ההאשמות המיוחסות להם.
על סמך אותו מסודן עצמי
מסשיכים להיות במעצר מינהלי
משראל עוד  285פלשתינאים
ישראל ממשיכה לעצור תושבים
פלשתינאים החיים בשטח  Bאו
 aבגדה המערבית .באחרונה,
שלושה איש שריצו את עונש
המאסר שלהם ,אפילו לא שוח
ררו מהכל* התא עדם צו למע
צר מינהלי.
חלק סהמינהליים כה ססור
נים ,מן הסתם ,שחם עצורים כנד
עם  a 5ו 6-שנים ,ברציפות ,בלי
שיראו את הסוף או מכו לעמוד
למשפט .בינתיים ממשיכות
רשומת הביסודן לעצור ולחלדד
אנשים אחרים המזוהים עם ארגר־
ניחם הפוליטיים של אותם עצו
רים מינהליים ,בייחוד מהחמאם
ומהג׳יהאד האיסלאמי ,אך גם
מהחזית העממית .ואם העצורים
המינהלייס הם כה מסוכגים ,והיו
קשורים לפעילויות צבאיות שד
נות ,מדד  p r rשהשב׳־ב לא
השיג מהנחקרים החרשים ולו
ראיה אוו /הודאה או* /שתפי
ליל פי מהם ,וכך ודא מכל להע
מידם למשפט ולהומח קבל עם
ועולם את צדקת טענותיה
בתקופת האינתיפאדה היה

ברור שסעצד מינהלי של אלפים
נועד קח־ם כל לחבל בפעילותם
הפוליטית ולמנוע מקהילתם המ
תקוממת להיעזר בכישוריהם
האינטלקטואלים והארגוניים.
המעצרים היום עולים בקנה אחד
עם עובדה בסיסית בהסכמי אוס־
לה צה״ל הוא הריבון העלמן כש
טחים הפלשתיניים•
חוסר יכולתן המתמשך של
השב״ב לספק ראיות להאשמות
על פעילות חבלנית מעלה מחש
בה טורדנית על מסרת המעצר
המיגהלי היתג שפא הוא נועד
להרחיק מהצימר הפלשתיני,
המותש והמבולבל ,אותם אנשים
שביקמ־תם על חתהליך דכולתם
הארגונית היתה מחזקת את ודוי־
מח הפנמדפלשתמי על מצבם
הפוליסיד שפא הוא נועד להג־
מל את פוטנציאל ההיערממת
חפלשתינמת העמסמת (לגיטי
מיות על פי כל קנה מידה של
חברה דמוקרטית) לול צעדים
שלטוניים ישראליים ,כמו הדח*
בה אין סוסית של הכבישים העד
קפים ,צווי הריסה לבתים שבהם
חמת משפחות שלמות ,תוכנית
לספח את מקחמת המיס של וע
דה?
הערפול שבמעצרם משמש
מח הרתעה פוליטי ראשון במע-
לוע הרי קשה לדעת מה לא
לעשות ,ממה יש להימנע כדי לא
להיעצר .המסר לאחרים ודא
בדוה עדיף להתכנס בדל״ת הא
מות של המשפחה ורווחתה ומך
ריירה האישית .התנגדות
פוליטית לחירות שישראל נוט
לת בקביעת העתיד הפלשתיני,
הפכה ל״עכיחד.

