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עודכן ב: 23.07.201905:4306:00עמירה הס

ירדן סירבה לקלוט פלסטיני שישראל גירשה ממזרח
ירושלים

מוסטפא אל-חארוף, שחי בירושלים מאז היה בן 12, נעצר בינואר בעילה של שהות בלתי חוקית,
ואתמול נעשה ניסיון לגרשו. רשות האוכלוסין טוענת שהגירוש לא יצא לפועל "עקב בעיה טכנית"

ישראל ניסתה אתמול לפנות בוקר (שני) לגרש לירדן צלם עיתונות פלסטיני ממזרח ירושלים, אך
הרשויות הירדניות מנעו את כניסתו לממלכה. מוסטפא אל-חארוף, שחי בעיר מאז היה בן 12, נעצר

בינואר בעילה של שהות בלתי חוקית, והוחזק מאז במשמורת במתקן הכליאה גבעון, ללא אישום וללא
משפט.

אל-חארוף, יליד אלג'יריה ובן ליליד ולתושבי ירושלים, ישב בעיר מכוח אשרה הומניטארית שחודשה
מעת לעת. ב-2016 החליט משרד הפנים שלא לחדש את האשרה מנימוקים ביטחוניים, ובדצמבר

האחרון נדחתה גם בקשתו לאיחוד משפחות עם אשתו ובתו, אז בת שנה וחצי, שתיהן תושבות
ירושלים, בטענה שהוא חבר בחמאס. אל-חארוף הכחיש בתוקף טענה זו. הוא הסביר כי הכיר אנשי
ארגונים פלסטיניים שונים במסגרת עבודתו, וכי פרסם בפייסבוק תצלומים מהפגנות שסיקר. עררים

שהגיש נגד דחיית בקשתו לאיחוד משפחות, ואחר כך נגד המעצר ואיום הגירוש לירדן, נדחו.

בהתדיינויות המשפטיות בשלוש השנים האחרונות לא השיבו נציגי פרקליטות מחוז ירושלים ושב"כ
לשאלת עורכת הדין עדי לוסטיגמן, מדוע אל-חארוף, המוגדר כסיכון ביטחוני, מעולם לא נעצר ואינו
מועמד לדין בגין החשדות הביטחוניים נגדו, שנותרו חסויים. ביום חמישי קבע שופט בית המשפט

העליון ניל הנדל כי אל-חארוף לא יוכל לערער על החלטתו האחרונה של בית המשפט לעניינים
מינהליים, וכך נסללה הדרך לניסיון הגירוש.

שלשום בערב התקשר אל-חארוף לבני משפחתו וסיפר שרשויות ההגירה מתכוונות להוציאו מהכלא
בתוך שעות ספורות ולגרשו. אתמול בבוקר נאמר להם כי הוא נלקח אחר חצות למסוף הגבול בעקבה,
אך הצד הירדני סירב לקבלו. בשעות הצהריים התקבלה הודעה ירדנית רשמית לגבי הסירוב להכניסו
לתחומי הממלכה, אבל משפחתו לא ידעה היכן הוא. רק לאחר שהמוקד להגנת הפרט, המייצג אותו

באמצעות לוסטיגמן, הודיע שיעתור לבג"ץ, מסרה פרקליטות המדינה שהוא נמצא בדרכו חזרה
לגבעון. 

בחודשים האחרונים חזר בו משרד הפנים מטענתו הראשונית שאל-חארוף הוא אזרח ירדני. למרות
זאת הוסיפה הפרקליטות לטעון שאפשר לגרשו לירדן, כי הוא מחזיק בדרכון שלה. זאת, אף שעו"ד

לוסטיגמן הסבירה כי מדובר בתעודת מעבר שאינה מאפשרת מגורים בירדן או בכל ארץ אחרת,
ולאחר שדיווחה בבית המשפט שדיפלומט ירדני בכיר אמר לה כי ירדן תסרב לקבלו. שופט בית

המשפט המחוזי בירושלים אלי אברבנאל ושופט העליון הנדל קיבלו את עמדת הפרקליטות. הנדל גם
קבע בשבוע שעבר כי נטל ההוכחה שאל-חארוף חסר מעמד בירדן או בכל מדינה אחרת בעולם עדיין
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מוטל עליו. אף שירדן סירבה להכניסו לתחומה אמרה אמש ל"הארץ" דוברת רשות האוכלוסין
וההגירה, סבין חדד: "עקב בעיה טכנית לא ניתן היה להרחיקו היום. הנושא ייפתר בימים הקרובים".

 


