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עציר מינהלי טוען שנעצר כי סירב לשתף פעולה.
הערר שלו נדחה ,כרגיל
אין לשלול את חירותו של אדם על מנת לאלץ אותו לשמש סיי
ען עבור כוחות הביטחון .כך קבע השבוע השופט הצבאי אל״מ אילן
כץ ,שרן בערעור שליעאהר אבו־סקור מחברון על מעצרו המינהלי.
אבל אבו־סקור יישאר במעצר :כץ השתכנע שלא זו היתה הסיבה
להטלת המעצר המינהלי.
אבו־סקור נעצר בתחילת נובמבר  . 1998זה היה אחרי שזומן כמה
פעמים לפגישות עם אנשי שב״כ שהציעו לו לעבור איתם .באחת
הפעמים כמעט הסכים להתחיל לסייע לשב״כ .הוא לקח את מספר
הטלפון של המפעיל העתירי שלו והתקשר אליו .אחר־כך התחרט.
״פחדתי נורא״ ,כתב מאוחר יותר ,״כי אם אני אהיה בסדר איתם,
אהיה מבוקש לעם שלי״ .בשב״כ כנראה לא אהבו את זה ,והוא נלקח
למעצר משטרתי .אז ,לדבריו ,המשיכו ללחוץ עליו לשתף פעולה,
ואמרו לו שאם לא יסכים ,יילקח למעצר־מינהלי .וכך אכן אירע.
את הערר בשמו של אבו־סקור הגישה עו״ר תמר פלג־שריק
מטעם המוקר־להגנת־הפרט .בריון שנערך בתחילת השבוע סירבו
נציגי השב״כ לענות לשאלותיה ברבר הנסיונות לגייס אותו .״איפה
הוא הוחזק מבחינה גיאוגרפית?״ ,שאלה .״אומר זאת לכבור השופט
בריון החסוי״ ,נענתה .״הוא נלקח לחקירת שב״כ?׳׳ ,ניסתה שוב.
״אומר זאת לשופט בריון החסוי״ .פלג־שריק הציגה את מספר הטל
פון שאליו התבקש להתקשר ,וביקשה מנציגת השב״כ שתסביר לה
של מי המספר .״אומר לשופט מהו״ ,ענתה עורכת־הרין מטעם
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השב״ב .היא גם לא הסכימה להורות שהשב״כ ניסה להפעיל את
אבו־סקור .״האם את טוענת שהוא ממציא את השיחה?״ ,נשאלה
נציגת השב״כ" ,אענה על כך בחסוי" ,הגיבה ,וכו׳ וכו/
השב״ב ,כהרגלו ,ניסה להסתיר את עצם נסיון הגיוס .השופט
ציין בהחלטתו שכיוון שנסיון גיוסו כמשת״פ ירוע לאבו־סקור ופר־
קליטתו ,אין סיבה לסרבל את הריון ,ומוטב היה לו נציגת השב״כ
היתד ,מודה בכך בדיון הפתוח .מצר שני ,כתב ,הוא שוכנע לאור מכ
לול החומר שאין קשר בין סירובו לשמש כסייען לבין מעצרו ,והח
ליט להשאירו במעצר.

