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לכבוד בית משפט השלום באשדוד,
הריני מודיעה בזאת שאין בכוונתי להופיע לשימוע אליו זומנתי בעניין כתב אישום נגדי. זאת כאות

הזדהות עם עצירים מנהליים הפלסטינים שעצורים בלי שיש להם או לעורך דינם גישה לחשדות נגדם
וללא כתב אישום, ואשר מאז הראשון בינואר לא מגיעים לדיונים בעניינם בדרישה לבטל את השימוש

הנרחב והציני שעושה ישראל בנוהל המעצר המנהלי מול פלסטינים.

סובלאמל.16בגילשנעצרפלסטינינערנחלה,אמלהואמנהליבמעצרהעצורים500מביןדוגמה
ממחלה קשה, הפוגעת בתפקוד השרירים וביכולת הנשימה. בעת מעצרו הואשם בזריקת אבנים על
חיילים. לאחר ששופט צבאי הורה על שחרורו עד לבירור ההאשמות במשפט, השב"כ הוציא נגדו צו

מעצר מנהלי. הוא כלוא מזה יותר משנה במעצר מנהלי, אמל החרים בחודש ינואר דיון בבית המשפט
1הצבאי. בהיעדרו, אישר השופט לשב"כ לחדש את צו מעצרו של נחלה בארבעה חודשים.

בניגוד לעצירים הפלסטינים אני קיבלתי זימון מבית המשפט  להופיע להקראה של כתב אישום נגדי,
ניתנה לי בזאת הזדמנות להגיע לאשדוד להופיע בפני בית המשפט ולהגן על עצמי בפני ההאשמות נגדי.
זוהי זכות שמותר לי להגיע לאשדוד, זכות לדעת במה אני נאשמת, וזכות לקבל הזדמנות להגן על עצמי

בפני בית המשפט. הזכויות האלה וזכויות רבות אחרות ניתנו לי אם האזרחות הישראלית בזכות זה
שהסבים והסבתות שלי היו יהודים ילידיי אירופה שהיגרו לפלסטינה מאירופה. הזכויות האלה אינן

שגורשוהארץלילדייניתנותאינםמזאתויתרה1967בשנכבשוהשטחיםתושבילפלסטיניםניתנות
והחוקהאו״םלהחלטתבניגודלארצםלחזורומצאצאיהםמהםמונעתישראלהיוםושעד1948במכאן

הבינלאומי.ֿ

כאשר איעצר ואובא בפני בית המשפט הזה אם יחליט השופט להחזיק אותי עד תום ההליכים או אם בית
המשפט יפסוק נגדי עונש מאסר, בזמן המאסר לא תופעל אלימות פיזית נגדי ובתום תקופת המעצר

אשתחרר לחופשי. גם זכויות בסיסיות אלה לא ניתנות לפלסטינים, למשל שני מיליון איש שכלואים כבר
חמש עשרה שנה ברצועת עזה הנצורה, כולל כמיליון ילדים מתחת לגיל חמש עשרה שנולדו וחיו כל

חייהם תחת מצור תחת איום מתמיד של אלימות קטלנית לא ישוחררו בקרוב לחופשי בגלל שלא נולדו
לאם יהודיה.

בית המשפט שמאפשר לי זכויות כיהודיה בזכות מוצאי, ואינו  מציע את אותן הזכויות לילידי הארץ
ממוצא אחר, הוא חלק ממערכת מפלה שמטרתה לעודד ולשמר רוב יהודי בין הים והנהר. אותה

המערכת מבצעת מעשים נפשעים במיוחד לצורך קיום ותחזוק של משטר שליטה של קבוצה גזעית אחת
של בני אדם על פני אנשים מקבוצה גזעית אחרת ודיכוי שיטתי שלהם. זו ההגדרה של פשע

האפרטהייד. ואני איני מוכנה לשתף פעולה עם הפשע שזה.
בכנות,

נטע גולן
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