רמדאן נעלם בכלא אל חיאם
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מצבו הבריאותי של סלימאן רמדאן ,העצור בכלא אל חיאם ,מידרדר .הוא וחבריו לא זכו לביקור כבר שמונה שנים .ישראל מתנערת מאחריות
מאת עמירה הס
ק ידיעזת פדאיגוון ודו בפי האנשים שראו
באחרונה את סליפאן דסדאן ,ס ה .33-ם 1ט
 Iהבריאות־ פידדדד .אפשר וייאלזו לנחת את
נל דגלו השמאלית ,נ 1סנה לאחר שחלק סמנה נגד
דת בניתוח ,ננית ועלים ישראל• .טיפול רפואי
לקוי בהפשך ותנא• הפעזד קשים מנשוא ננלא אל
חיאם שנדרום למוז ,לא איפשרו את החלמתו הש
למה של רפראן ,ובכל הנראה חורה הנננרנה ווזז־
פשסה נגדם.
משפחת רמראז ,שחיה ננעל־בק ,שסעה על ודד־
דרודית נמזג ננה מפ :חנדיו ששוחררו טוני מאו
תו בית נלא ,נמסנחת עסקת החליפין שעשתה
ישראל עם החיזבאללה נתמח־ה להחזדת טפתו של
החייל איתמר אליה .נעשדת החורשים שקרמו לש־
חדודם ,נוטלו ניקח -המשפודת והזלב הארוס נכ
לא ,ככלי להפעלת לחץ על התיונאללה להסכים
לעסקת לחליפין .כנול כתחושת האין אונים והעדר
ודמלת ל^זזד^לננו ,סח האנ נמלי .1998
נד1ועת הביטחוןהישראלית הלך והתבסס הכלא
שנו עגור סליפאז רמדאן ,מאז  ,1985נלא סשפס,
נמונלעת המשוחררת פכלסחויבות לססנררדים
נינלאומיים של חוק ,וכויית הערר וחוכות הכולא
וסכל נקרה דבורית ישראלית עקבית .לפוזת 11
נני אדם פתו נאל חיאם נאותהתקופה ,אם נשל עי
נויים קשים פנשוא ,אם נשל הונחה רפואית.
הפקרה האיש• של רפדאן שופך אוד לא רק על
המתרחש נכותלי מתקן הכליאה ,אלא גם על וימח
שמנהלים ,כחודשים האחרונים האגודה לוכויות
האורח והמוקד להגנת הפרס עם רשויות הניטחון.
ועוינוח מתפקד נשאלת האחריות על  proהכ
ליאה ויתא סוה  -שלומו של רמדאן.
למרות דיווחים עקשנ״ם על נונוזת ומעח־נות
ישראלית ישירה כניהול הכלא ונחקידות נו ,לפ
וזת עד  ,1988פורמלית ,כלא אל חיאם שבדרום
*דזועת הביטוזן' הישראלית 10 .ק*ס !פונית לס־
סולר ,סנוהל על ידי *בא רדום למון.
 139הכלואים באל וואם(נכון לספססבד ,)1998
מוחזקים בלא שהועמדו למשפט ,בלא שראו עורכי
דיו ובלא שמכרה וכותם לערער אי פעם על מעד
רם .דסדאז ,שיושג נכלא  13שנד ,הוא אחד העזר
רים הוותיקים ביותר .מ  17היה כשהתקיפה ישראל
את ארזו ופלשה אליה ב982-ו .נער סתבנר ודד,
כשטנחו הפלנגות ,נעלי נריתה של ישראל ,נפלי־
ס• סברא ושתילה .אז כנר ענד למחייתו נפועל,זק־
לאי ותסך במפלגה הקוםוניסנדת הלבנוני ב16-
בספטמבר  1983ודא נתפס באווד תזבייד,
תא־ל אודי שהם ,הפרקליט הזבאי וז־אשי ,סג
לה התטזאות רבה בחשדות שמיוחסים לרמדאן( .א־
פגם ,בלשונו של הפלד ,מדובר בעובדות מוזקחת,
אך משום שדסדא 1מעולם לא ודעסד לדין ,הנוד
מות המשפטיות סחיימת להקפיד על תקיטת סי־
לוליוזו .וכד כותב שהם לתמר פלג ,עודכת דינו של
רמדאן ,מהמוקד להגנת הפרס• :חבר כמפלנה הקר
פוניססית .השתתף במספר פיגועים ,לרמת ירי
קטיושות על מפקדות זה״ל וזד־ל בטרג' עיון וב־
תקיפה של קול וז7קחזי ,שבה נוז־נו חיילי זד״ל".

שחם אינו מפרס במכתב את התאריכים והנסיבות
שבהן בוזעו הפעולות המיוחמת א.
מכתב הפלד ודא תשובה לשתי בקשות של
ערד פלג מיולי לשחרר ארבעה סמדשיה הכלואים
נלא משפט באל חיאם(כהם שני קסינים) ,ובמקביל,
לאפשר לה לנקרם נעח־ם נמעזד .פלג שלחה את
הנקשות ,לאחד שקינלה ממשפוזת האדנעה את יי
פוי הכוח לייזג  mנניהן" .ככל הידוע לנר ,פק־
דיס וכותנ הפלד נ9-ו נאונוסט * ,1998ארבעת
העזודים שנוסרו כפכת*■ מעורנים כפעילות סרוד
נגד מדל וזד*ל ,אחר סהס  wעם ׳דם על הידייס׳
(דפדאן>_ אלה הפרסים שודעבדו אלינו מלשכת
פתאם פעולות הממשלה בלבנון -ופעילותם של

הארבעה) מסננת את שלומם של הדילים ואת הני־
סזדן באזור .בשל סעורטת ד ,נעזרו האדבעה על
יד אנשי זד־ל והובאו לכלא אל חיאס*.
בסעיפים  6ו 7-למכתבו מסביר הפלר לפלג
מדוע את ביסלתו להיענות לבקשותיה *כלא אל
תיאם הוא  proפעזר למוני ,אשר מנוהל על ידי
אנשי זד*ל ללא נוכחות של חיילי זה*ל בפתק! ,ומ
כלי שזזקי מדינת ישראל חלים בו .מאחר שבדרום
לטון לא קיימת כל מערכת אפקסיווית למונית
של אכיפת זדזק ושמירה על הביטוזז והסוד הד־
מדי ,נאלז זד־ל לנקוט פעולות שונות לשמירה על
ביטזזן האנשים והאווד ,לדמת פעזד אנשים .שא
לת שחרורם עתה של ארבעת העזודיס וע*ל נתונה

להחלסתן של רשויות זד*ל והיא נסםכוחן ...למ 
סב -דעתנו ,כללי הכלא הם כ• מנקרים ישראלים
אינם סורשים לנ ד מ .לאוד ואת ,אין בסממת•
להודות לאפשר את ביקורך במתקן" .עוד נתנ
הפלד כי"אבקש להזכיר ,כ• אדגון הזלב האדום
פק״ם ביקודם לעתים בכלא אל זדאם ,הכוללים
פיקחז על תנאי הכליאה ושלופם של העזודס".
רמדאן ,כשאר עזודי אל ודאם ,לא ראה את פש־
פוזתו ולא זכה לביקוד הזלב האדום כץ השנים
87׳ '93.ואחר כד ,כץ ספססבד  '97ליולי  .'98יוסף
אלגד דחח רהאדל )12.4 ,כי ישראל סענה אז לפ־
ני הזלב האדום ,שאת ההחלטה להפסיק את דקר
ד נדגיו בכלא <דנל הגנרל אנטוא! לאחד ,ספקד

זד״ל .אך בהודעה שפירססה סומות הידיעות הד
רפתית ,כתב אלגד ,זוטט לאחר שאסר"כי השעיית
ביקח־י נדני הארגון והמשפחות בוזעה לבקשת
ישראל ,בעקבות פעולת הקופנח ודפי באנזדיה
ב 5-בספטמבר  ,'97שבה נהרגו  12ודילים*.
בינת״ם ,בדרכים עקיפות ,ודוחיל להניע לפלג
מידע על מזב בריאותו המיח־דר של סדשה והי־
תוספו פרסים על השתלשלות מעזרו .כשנעזר,
נספסמבר  ,'83הוא נפזע בדגלו ,וזמן קזד לאחר
מס הוענד לטיפול נדת ודלים ישראלי ,שם נאל־
זו לכתת חלק סמנה .ודא הוחזר לאל חיאם ,שם הד
שם נפשך שלוש שנים נניחד נתא חשוך ודבר
מעזרו לא פורסם .על המקרה דווח ארגון אמנסט•

אינסרנסונל ,סהפ-ץ כתודלת החודש סכתנ נהול
בעניינו של רמאדאן .במכתב זה הוא מזכיר כ• רמ
דאן עונה בהצלפות ובממת חסמל ,אחת מסיסות
העינויים הידועות סל .pram
ב 7-באוקטובר מיהרה פלג וכתבה בסנית
לתא־ל סהם .נוכה הפרסים סנוספו על מזב בראו
תו ,היא ביקסה ממנו לפעול למען שחרורו מהכלא,
ולאפסר לה לבקר אותו .גם דא וגם האנודה לד
כדות האזדח דוחות בתוקף את ועיסוק הדשמי של
פיו ,ישראל וזה״ל אינם אחראים על הנעסה באל
חיאם.
 12-3באוגוסט השנה כתב עו״ד דן יקיר ,פהאגו־
דד ,פכתב לאוד לוברג ,-פתאם פעולות הפסשלה
בלמון .בפכתב הוא הביע *דאגה עפוקה מהפרת
זמיות אדם בסיסיות של העדרים" ופבקש לאפשר
לאגודה לבקר בכלא ,כדי לעמוד פקחב על פזב
העזידם" .לישראל אחדות משפטית ופוסדת לנ
עשה מ ,כסו גם לנעסה בשטח רחם לבנון סלו .ת
מה כי אץ חולק על כך שלכחזות זה־ל ,הסוהים
בדרום לבנון ,יש את השליטה האפקטיודת על הס־
טח .רבד וה אף עולה ברורות מהחלטת ועדת הסדים
לענייני ב-סחון לאומי סיום ,1.4.98שבה!ומזה יש
ראל את החלטת מועזת הביטחון של האו־ם 425
ממארס  ,1978ולקרוא ליסדאלו להסיג את מחותיה
מכל השטח הלמוני ...לישראל ולמחות זה״ל של 
טה ומרות' על מחות זו־־ל .כך עולה ממסמך ההב
נות מיום  ,26.4.96שגובש בעקבות סבזע 'ענבי
ועסי ...נדגי ישראל בוועוד ,על פי מסמך ההבנווז,
אף מייזגים אח זד*ל בדוני הוועדה .כתוזאה מש
ליטתה סל •סדאל בשטח דרום לבנון ובמחות זד*ל
הפועלים סם ,אחראית ודא לקיש דג• הפלחפה ול־
שפירה על זכרות האדם ,על פי מחויבותה למשפט
הבינלאומי*.
לובראני מסד ליקיר את התגובה הרשמית של
ישראל ,נסכתב שהגיע ב  13באוקטובר pro " :הנד
עזר באל ודאם מנוהל על •ד זד״ל כלבד ,ללא נו 
כחות זה־ל ,וביקורי ישראלים בו אסורים על פי
כללי הכלא .כאשר לניפוקים המשפטיים הסופיע־ם
במכתבך הנ*ל ,מאחר שזה״ל הוא הנושא כאחדות
לפדלדות הקשורות ל׳אזוו־ הביטחון' ,אני פפליז
שתפנה בעניין זה לרשויות הפשפסיוזז של זה*ל".
אלו ,כאפוד ,דגקות בינתיים בעפו־ה כ״ אין בספכד
תן להודות ולמם על כיקוד של עודכי דן ישרא־
ליס •P7TO
בספספבר  '91שוחרת  51עדדם פהכלא ,כת־
מודה להחזרת גופותיהם של חללי זה״ל ,דחפים אל־
שייך ויוסף פינק .ביוני האחדת בוזעה ,כאסור,
עסקת החליפין האזז־ונד -לפי הדווחים בעיתונות,
זה״ל עוזר תושבים שפוגעים כססרות של זד־ל ,או
מעדר מידע עליהם .לפני שנד ,למשל ,זה״ל עזר
ילד לבנוני בן  ,12בחשד שהעביד מטעני זד לרזו־
עת הביטחון .הילד הועבר לחקירת זו־*ל באל חיאם.
משפחות זד*ל נכנסות לישראל באופן ודפש• וד
מרות לעבודבד -זד־ל מאומן על י ד מפקד זה־ל.
זד״ל ,לכל הדעות ,ודא בעל ברית חתלוי בישראל
לסיסון פעילותו .האומנם מתם־ מדסר סממת של
זה־ל להכתיב את אופן נמדל דת הפעזד ,או כחר
 xמון?

