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30.03.202106:00עמירה הס

כך נוקמת הדמוקרטיה הישראלית בליית' אבו זיאד

השב"כ פסק שליית' אבו זיאד, בן 30, יסכן את ביטחון ישראל אם ייסע ללונדון לשנה, לעבוד במשרד
הראשי של הארגון "אמנסטי אינטרנשיונל". הסכנה הנשקפת ממנו לביטחוננו כה גדולה, שישראל אף

לא התירה לו להיות לצד אמו כשגססה מסרטן בבית חולים במזרח ירושלים, מרחק כשלושה ק"מ
מביתם בעיירה אל־עזרייה. אחרי מאמצים ממושכים ניתן לו היתר, אבל יומיים לאחר שהאם מתה.

השב"כ לא זימן אותו לחקירה, אפילו לא לתשאול. חיילים לא פרצו לביתו באישון ליל. התביעה
הצבאית לא הגישה נגדו כתב אישום. ובכל זאת, זה יותר משנה וחצי נאסר עליו לעשות מה שעשה

בעבר בלי כל בעיה: לצאת למשרדי "אמנסטי" במזרח ירושלים ולנסוע לחו"ל. באוגוסט 2019 עוד היה
בפגישות עבודה בניו יורק. כחודש לאחר מכן כבר נאסר עליו ללוות את האם לבית החולים,

ובאוקטובר 2019 — הוחזר ממסוף הגבול אלנבי כשהיה בדרכו להלוויית קרוב משפחה בירדן. הסכנה
הטמונה בו לכאורה כה אדירה, שאסור לו לדעת מה הראיות לה.

צעיר מוכשר הוא, אבו זיאד. בעל תואר שני בסוציולוגיה וזכויות אדם מבית הספר למדעי הכלכלה
והפוליטיקה בלונדון. את התואר הראשון במשפט הבינלאומי וזכויות אדם השלים באוניברסיטת

אל־קודס באבו דיס, וגם עבד כמתמחה בקליניקה שלה לזכויות אדם. מינואר 2016 ועד אוקטובר
2017 עבד בארגון "א־דמיר" לתמיכה באסירים הפלסטינים. ואז התקבל לעבודה באמנסטי.

מדינה חזקה היא, ישראל. מעצמה צבאית, ולפי פרסומים זרים — גם גרעינית. כלכלתה יציבה, ולפי
פרסומים רשמיים היא דמוקרטיה. אז מהו הנשק הסודי והמאיים שיפגע בה אם אבו זיאד ינהל מלונדון

את הקמפיינים של אמנסטי להעלאת המודעות הבינלאומית למצב זכויות האדם בצפון אפריקה
ובמזרח התיכון?

אבו זיאד השיג על איסור היציאה שלו לחו"ל. הוא נענה: "הנך מעורב בפעילות החזית העממית,
נשקפת סכנה מיציאתך מהשטח לביטחון האזור". הוא ביקש להסיר את המניעה הביטחונית, כדי

להיות עם אמו. הוא סורב. הוא עתר לבית משפט לעניינים מינהליים, באמצעות עורך הדין תמיר בלנק.
בדיון שמע השופט משה סובל בדלתיים סגורות את מה שיש לשב"כ להגיד, ופסק שזה בסדר למנוע

מאבו זיאד לנסוע לחו"ל.

עם זאת נאמר בדיון, שהעותר יוכל לשוב ולבקש היתר יציאה לחו"ל, בחלוף תשעה חודשים מהגשת
הבקשה האחרונה. הבקשה הוגשה, וב–1 בפברואר 2021 היא שוב נדחתה. "הנך פעיל חז"ע, ועל כן

קיים חשש כי יציאתך תנוצל לטובת קידום פעילות ביטחונית", נכתב הפעם בסירוב להיתר יציאה
מהארץ. אבו זיאד הציע להיפגש עם נציג השב"כ כדי ליידע אותו במישרין שלהד"ם: הוא לא היה ואיננו

פעיל בחזית העממית. הצעתו לא נענתה. עורך הדין כתב עתירה מינהלית חדשה, שתידון בשבוע
הבא. פרקליטות ירושלים עוד לא שלחה תגובתה.
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השב"כ טוען, שאין לאיסור הנסיעה כל קשר לעבודתו של אבו זיאד באמנסטי (כלומר, לדו"חות
האחרונים של ארגון זכויות האדם על פציעתם והריגתם של מפגינים פלסטינים בעזה, ועל אי־חוקיותם

של עסקים בהתנחלויות). אבל דווקא משום שהשב"כ, ביהירותו, מסתתר מאחורי העמימות והשושו
— המסקנה אחת: באמצעות שלילת חופש התנועה של אבו זיאד, ישראל לא רק נוקמת בו ובאמנסטי

— היא גם מאיימת שכל מי שפועל להעלאת המודעות הבינלאומית לאי־חוקיות השליטה הישראלית
בפלסטינים — ייענש. ובייחוד הפלסטינים.
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