מאת יוסף אלגזי
בחורש מאי השנה הוארך המ
עצר המינהלי של מחמור מדני
בעור ששה חורשים .לפני שבוע
הגישו המוקד להגנת הפרט ועו״ר
תמר פלג תלונה למחלקה לחקי
רת שוטרים בגין חקירה אלימה,
ממושכת וחריגה לה היו אחראים
חוקריו .לטענת השב״כ ,מרני הוא
פעיל חמאס.
מדני ,בן  22משכם ,נעצר
ב 22 -בספטמבר 97׳ בידי חיילי
צה״ל שעה שהיה בדרכו לרמא
ללה .מדני סיפר כי מאז מעצרו
ועד למועד הוצאת צו המעצר
המינהלי נגדו ב 18-בנובמבר 97׳,
הוא נחקר בידי השב״כ שהאשימו
בסיוע למבוקשים ,בעיקר למבו
קש עארל עוודאללה ,בקיום קש
רים עם פעיל החמאם ביררן,
האלר משעל ,ובסיוע למתאבדים
בשני הפיגועים הגדולים בירוש
לים ב96 -׳.
על פרטי פרשת מעצרו וחקי
רתו תוך עינויים מסר מדני ב15-
במארס השנה במסגרת ערות
מפורטת שנתן בפני שופט צבאי,
שרן בערעור שהגיש על צו המע
צר המינהלי הראשון נגרו .תחילה
היה מדני עצור בכלא הקישון.
לאחר שנבדק בבית החולים
רמב״ם הוחזר לכלא הקישון ,ושם,
לדבריו ,עבר חקירה ״אלימה
מאוד״ .בין השאר הוא הושב כבול
ידיים בתנוחת ״שבאח״ על כסא,
כשפניו אל גב הכסא; הוא טולטל
הלוך וחזור; חוקריו מעכו את את
אשכיו ומנעו ממנו שינה .חקירתו
בעינויים נמשכה חמישה ימים,
ולאחר שהתלונן על כאבים ,הוע
בר למרכז הרפואי בני ציון(לש
עבר בית חולים רוטשילד) בחיפה
לבריקות שנמשכו כיממה.
מדני הוחזר לכלא הקישון,
ושם ,הוא סיפר ,נמשך עינויו 22
ימים נוספים ,בהם "לא נתנו לי
לישון״ ,אמר .כיוון שלא רצה לא
כול ,קיבל מדני כל יום מנת גלו־
קוז ,״כרי שאמשיך לחיות ער
שתסיים חקירתי״ ,הוסיף.

מבית המעצר הקישון הועבר
מרני לבית מלון ״כרמל״ בנתניה,
שם פגש אותו ארם שהוצג בפניו
כפסיכיאטר ,ושחקר אותו ללא
אלימות .אותו ארם הציע למדני
כי יספר כל מה שהוא יורע תמו
רת שחרור ממעצר .אחרי חמישה
ימים הוחזר מדני לכלא הקישון
לחקירה ,ואחר כר הועבר לחקירה
בפתח תקוה.
בערותו בפני השופט הצבאי
ופרקליטתו ,סיפר מדני כי הוחזק
גם כמה ימים במתקן כליאה,
שחוקריו אמרו לו כי מדובר בכלא
אל־חיאם שברצועת הביטחון בל
בנון .עור הוא אמר ,כי החוקרים,
קפטן ג׳ורג׳ וקפטן אבו חאמד,
דיברו ערבית בעגה לבנונית ,וכי
הסיק מכך שהשניים משרתים
בצבאו של הגנרל לאחד .בעת
חקירתו בבית הרין הצבאי אישר
נציג השב״כ המכונה ״אמיר" ,כי
מדני הוחזק בכמה מתקנים של
השב״כ ובבית מלון ,אך סירב לה
כחיש או לאשר כי הוא הוחזק בכ
לא אל־חיאם.
הרישומים של עמותת המוקד
שעסקה באיתורו של מדני אצל
שלטונות הביטחון תואמים את
גירסתו של הפלשתינאי ,אך קיי
מת אי־בהירות בעניין פרק הזמן
המתייחס לכלא אל־חיאם .לא מן
הנמנע שהשב״כ השתמש באיום
להעביר את מדני לכלא בדרום
לבנון כאמצעי לחץ ,בגלל המוני 
טין השלילי של כלא זה.
עקב הידרדרות מצבו הבריאו
תי ,הוחזר מרני לבית המעצר
הקישון וממנו שוב לבית חולים
רמב״ם בחיפה .לפנייתה של ער ד
פלג ,השיב לה בית החולים
רמב״ם שמרני לא נמצא ברישו
מים של בית החולים .ע ר ר פלג
משערת כי בדיקתו ברמב״ם נער
כה ללא רישום ,או שמלוויו מסרו
לבית חולים שם אחר.
ב 18-בנובמבר  ,'97כאשר הו
בא מדני להארכת מעצר ,החליט
השופט על שחרורו תוך תשלום
ערבות בגובה  2,000שקל .לרברי
מרני ,נציג השב״כ הודיע אז לשו

פט ,כי יוצא נגדו מיד צו מעצר
מינהלי למשך חצי שנה.
בערותו בפני השופט הצבאי
שדן בערעורו של מדני ,הורה
נציג השב״כ" ,אמיר״ ,שחוקריו
רשמו למעלה ממאה ״זכרונות
דברים לאחר חקירת שב״כ״ ,אך
"לא קיבלו ממנו הוראה״ .מעדו
תו של ״אמיר״ עולה כי מדני לא
היה ״פצצה מתקתקת״ ,וכי מט
רת החקירה תוך עינויים  -שלא
הוכחשו  -היתה לצורך הוצאת
מידע.
אל״מ אילן כץ ,שרן בערעורו
שלמדני ,קיבל מנציג השב״כ חר

מר חסוי ,ורחה את הערעור.
בתגובה מסר אמש השב״כ,
באמצעות לשכת יועץ ראש הממ
שלה לתקשורת ,כי מדני ,פעיל
חמאם ,״נעצר בפעם ראשונה ביו
ני  ,'95נחקר והועבר למעצר מי־
נהלי; באוגוסט 95׳ נחקר מדני
פעם נוספת והורה בסיוע למבוק
שי חמאס ברכישת רכב ובמעור
בות בניסיון לפוצץ מטענים; הוא
נשפט ושוחרר מהכלא ביוני 96׳.
מרני נעצר פעם נוספת לחקירה
בספטמבר 97׳ בגין קשריו לח
מאם והועבר למעצר מנהלי בנו־
מבר 97״׳.

