הפעם ,שוטרי מג״ב נתפסו ״על חם״
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את התמונות של ,שוטרי מג״ב
המכים פלשתינאים ליד מחסום
א־רם בירושלים צילם עזאם מר
קה ,בעל חנות תכשיטים ברחוב
צלאח אל רץ במזרח העיר .לפני
כחורש הוכה מרקה עצמו באותו
מחסום ,ואז החליט לעשות
מעשה .הוא ניצל דירה סמוכה

 : :Yבבוקר אות1יום:,כאשר התזגמ^
דאה דרך חלון הדירה כיצד אנשי
מג״ב מכים את הפועלים הפלש־
תינאים .הוא שלף מצלמת וידאו
וצילם את האירוע ,במשך כשעה.
תחילה הוא לא ידע מה לעשות
עם הסרט המצולם ,אד אחרי שה
תייעץ עם אנשים דאג להעביר
תמונות מהסרט לערוץ  1ולאמ
צעי תקשורת אחרים.
הפרסום וההדים^ הגדולים'
?1א רעשן
שעוררן
במיוחד את הפלשתינאים במזרח
ירושלים ובשטחי הרשות הפלש
תינית .אין ספור מחסומים מפרי
דים בין ישראל לרשות ,ובמיוחד
בץ ירושלים לרשות .ברוב המד
דים מאוישים,המחסומים בשוטרי
מג״ב ואלה ,התלוננו פלשתי־
נאים ,מחטיפים מכות לעוברים
בהם ומשפילים אותם .״מכות
והןןזפלות הן נורמה אצל חיילי
מג״ב ,ולצערנו ,אנחנו חיים אתה
שנים ארוכות״ ,הם אמרו.
באסם עיר ,פעיל זכויות הא
ה ת מ ן נ ו תי

דם ומנהל הקבוצה הפלשתינית סום שליד ההתנחלות אלפי פנים.
בזמנו הבהירה מנהלת המוקד,
לפיקוח על זכויות ארם ,סיפר מנשה .לדבריו ,השוטרים היכו
אמש ,כי ״המראות של קבוצות אותם באגרופיהם ,בעטו בהם וח דליה קרשטיין :״גם בעבר היו
פלשתינאים העומדים שעות בטו בהם בקתות רוביהם .חמישה תלונות רבות על אלימות שוטרי
תחת השמש ל ד המחסומים ,כש־ מתוך השמונה נזקקו לטיפול מג״ב .אבל בחורש האחרון נרשם
פרצופם מופנה לקיר ,וחוטפים רפואי בבית חולים בקלקיליה .אצלנו גמול במספר המקרים
מכות להנאתם הסאדיסטית של לדברי מפקד מג״ב ,במקרה היה האלה ,בעיקר בירושלים .זה
׳ ^ היו מעורבים חמישה פלשתי הביא אותנו לחשוב שאולי מסת
מכיהם ,הם מחזה שכיח״.
מנת מגמה שיש ,כבר בשלב מר
עיד הקשה :״פלשתינאי המת־ ^ נאים(ראו ידיעה נמדדת).
גודד בתחומי הרשות הפלשתיז ׳•;? ' כבר בחודש יולי האחדה הביא קדם זה ,להתריע מפניה .כוונתנו
נית ומקבל מכות במחסום א־דם ,״הארץ״ ( )14.7תלונות של פלש־ לאותם מג״בניקים הרואלם בהח
או בכל מחסום ישראלי אחר״-־י תינאים על מכות והשפלות של ; לפת השלטון מעץ הבטחה ליע־
.הוא'••יפנה •"בתלונה כיצד•׳לאנשיה ,משמך הגבול .פ^די ‘ צומת עין לנוכח מעלליהם״: .
למחלקה לחקירת שוטרים*־ שוואר ,תושבי חבדון,׳4הציג את :י לפני כמה שבועות פירסם אר
במשרד .המשפטים הישראליז״׳ ׳ סימני המכון[ שקיבל שבועיים גון ׳״בצלם״ דו״ח ,ובו פירוט
^ ציד'־ מללי 1של;הפמ1יה קודם לכן ,מידי אנשי מג״ב רכר תלונות של פלשתינאים שהוכו
חיילים ,שוטרים
הכללית של האיגודים המקצר בים על ג׳יפ ,שעצרו אותו בי־ בידי
עיים הפלשתיניים ,שאהד סעד ,דושלים משום שלא היה במו ומג״בניקים .אמש פירסמה עמר
פירסם אתמול גילוי דעת ,שבול רשיון כניסה לעיר .״אחד מאנשי תת הרופאים לזכויות אדם גילוי
,טען שהכאת פועלים פלשתי־ ׳ המג״ב נתן לי מכה כל כך חזקה דעת שבו כתבה :״חיילי מג״ב
שהיכו פלשתינאים במחסום
־נאים בדרכם לעבודה וממנה ,בכתף ,שהאלה נשברה״ ,סיפר.
אנשי מג״ב הניחו לו רק אחרי א־רם אינם החריג אלא הנורמה.
ליד המחסומים הישראליים ,היא
שאיבד את ההכרה .עוברים וש כאשר בית דין צבאי גוזר על
ו/ופעה יומיומית.
סעד מסר על מקרה שאירע בים העבירו אותו לבית החולים .חיילים שהורשעו בגרימת מוות
בשבוע שעבר (יום  ,חמישי ,תלונה בעניינו הועברה על מי ברשלנות של פלשתינאי עונש
 .)14.11שמונה פועלים מקלקי־ עמותת המוקד להגנת הפרט לי של אגורה אחת ,המסר המועבר
^
ליה ,שהיו בדרכם ממקום עבוד חידה לחקירת שוטרים .תלונות לצבא ולחברה הוא שדמם של
תם בכפר סבא בחזרה לבתיהם ,דומות העבירה העמותה לפיקוד פלשתינאים הפקר ,ומותר להכר
נתפסו על ידי שוטרי מג״ב במח־ המשטרה ומג״ב ,ולשר לביטחון תם ולהתעלל בהם ללא חשש״.
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