איש חמאס עתר לבג״ץ :השב״ב מענה אותי
במניעת שינה ובהשמעת מוסיקה רועשת
מאת משה ריינסלד
פרקליטו של אחמד אל־
קוואסמה ,איש חמאס שנעצר,
עתר אתמול לבית המשפט הג
בוה לצדק לאסור על השב״ב למ
נוע ממנו שינה ולהשמיע לו
מוסיקה רועשת במשך  24שעות
ביממה ,וכן לאסור את החזקתו
בעת ההמתנה לחקירה בתנוחה
המכאיבה הקרויה ״שבאח״ -
ישיבה על שרפרף נמוך כשהי
דיים כבולות מאחורי הגב באזי
קים ,הרגליים כבולות אף הן,
ועל הראש מונח שק.
הפרקליט ,עו״ד אנדרה רוזנ
טל מהמוקד להגנת הפרט ,מד
גיש ’ כי השב׳׳כ נוהג כך ,אף
שידוע לו כי קוואסמה חולה בכ
ליותיו.
בג״ץ גם מתבקש לתת צו בי
ניים ,שיאסור על השב״כ להשת
מש בכוח בחקירתו של קוואסמה
ער הריון בעתירתו .העותר מב
קש כי הדיון יהיה דחוף ,וכן הוא
מבקש לזמן את קוואסמה לשמוע
אותו.
תלונה על התנהגות השב״כ
הוגשה למחלקה לחקירות שוט
רים במשרד המשפטים.
קוואסמה ,תושב חברון בן ,21
נעצר בביתו לפני תשעה ימים.
מאז הוא נחקר באגף החקירות
של השב״כ בבית המעצר במגרש
הרוסים בירושלים.
בעתירה נטען ,כי מניעת שי
נה והחזקת הנחקר בתנוחה
מכאיבה אינם חוקיים ,ולמעשה
עונים על ההגדרה של ״עינויים״
באמנה הכידלאומית נגר עינו
יים ,שישראל הצטרפה אליה לפ

ני כחמש שנים.
בראשית השבוע הגישו עו״ד
רוזנטל והמוקד להגנת הפרט
עתירה לאסור על השב״כ לענות
בדרך זו איש חמאס אחר ,עדנאן
אבו תבאנה ,בן  31מחברון ,הכ
לוא באגף החקירות של השב׳׳כ
בכלא שיקמה באשקלון .עצור זה

גם התלונן ,כי החוקרים טילטלו
אותו פעמיים ,והטיחו את ראשו
בשולחן .לגכי אבו תבאנה הוציא
השופט התורן כבג״ץ ,גבריאל
בך ,צו ביניים ,האוסר על השכ״כ
להפעיל כוח נגד הנחקר .כמו כן
נתן בך צו על־תנאי ,המורה
לשב״כ לנמק תוך ארבעה ימים

את התנהגותו.
זמן קצר לאחר שהוצאו
הצווים ,הודיעה פרקליטות המ
רינה לבג״ץ כי חקירתו של אבו
תכאנה הסתיימה ,ולכן העתירה
מיותרת .ואולם עו״ר רוזנטל עו
מד על דרישתו ,כי בג׳׳ץ ידון
בפרשה.

