הודעה לעיתונות

תלונה למח"ש :השוטרים המשיכו להתעלל בעובד סופר יודה
בנסיעה בניידת ובתחנת המשטרה
פרטים חדשים על ההתעללות בעובד סופר יודה בתל אביב :השוטרים המשיכו
להכות את מייסם אבו אלקיאען במהלך הנסיעה בניידת ,ולא נתנו לו לשתות מים או
לשטוף את הדם מפניו .שוטרים בתחנת לב תל אביב קיללו אותו "הומו" ו"אתה לא
גבר" .עורכת דינו" :כל המדינה הזדעזעה ממקרה של אזרח שנחשף לאלימות סתם
כך ברחוב ,אך רואים שהאלימות נמשכת גם בתחנה וגם בניידת .זה מערכתי".
תלונה שהוגשה למח"ש לפני מספר ימים חושפת פרטים חדשים על התעללות השוטרים בעובד
סופר יודה מייסם אבו אלקיאען ,שנמשכה גם בניידת ובתחנת המשטרה .לפי הפרטים ,שמסר
אבו אלקיעאן לעו"ד נועה לוי מהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל המייצגת אותו למול מח"ש,
השוטרים דחפו אותו לניידת כשהוא חבול קשות ולא אפשרו לו לשתות מים או לשטוף מעליו את
הדם .במהלך הנסיעה הוא הוכה שוב ,באגרוף לבטן על ידי שוטר נוסף לבוש בגדים אזרחיים.
מתוך התוספות לתלונה למח"ש שהגיש אבו אלקיאען" :בתחנת המשטרה לב ת"א ירקון
המשיכה סדרת ההתעללויות במרשי .שוטרים בתחנת המשטרה שלא היו באירוע עצמו ,כינו את
מרשי "הומו ,לא גבר" והוסיפו שוב ושוב "אין לך כבוד " .אחד השוטרים כינה אותו שוב ושוב
"הומו ",כאשר ידוע לו היטב שברוב האוכלוסייה הערבית כינוי זה מובן כקללה ופגיעה חמורה
בכבוד".
כשנלקח אבו אלקיאען לצילום בתחנת המשטרה ,התקרב אליו שוטר מג"ב נוסף שלא נכח
בתקרית ,הוא הצמיד את פניו לפניו של אבו אלקיאען ואמר לו "אתה לא גבר ,אני מחכה לך
שתיתן לי מכות ".
עורכת הדין נועה לוי מסרה בנוגע למקרה" :קל היה לצייר את סיפור התקיפה כהתנהגות חריגה
של כמה שוטרי מג"ב לא מייצגים ,אבל המשך הסיפור מראה שהאלימות וההתעללות נמשכו
בניידת ובתחנת המשטרה .באותה תחנה בה אירעה ההתעללות במייסם ,משטרת לב תל-אביב,
הוגשו שתי תלונות על אלימות בשנה האחרונה נגד סגן מפקד התחנה עצמו .לא מדובר בעשבים
שוטים ,אלא הסיפור של מייסם מגלה שמשהו רקוב במערכת כולה .כל המדינה הזדעזעה
ממקרה של אזרח שנחשף לאלימות סתם כך ברחוב ,אך רואים שהאלימות נמשכת גם בתחנה
וגם בניידת .זה מערכתי".
מייסם אבו אלקיאען הותקף על ידי שוטרים לפני כשלושה שבועות בפתח מקום עבודתו במרכול
סופר יודה ברחוב אבן גבירול בתל-אביב .ארבעה שוטרים בלבוש אזרחי התנפלו עליו במכות
קשות לאחר שביקש מהם להזדהות .השוטרים לא חדלו מלהכות את אבו אלקיאען גם כשחבריו
לעבודה ואזרחים שנכחו במקום ניסו להפסיק את התקיפה .המקרה החמור שתועד על ידי עוברי
אורח סוקר בהרחבה.
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