ישראל מסרבת להעביר גופות פלשתינאים
שהיו מעורבים בפיגועים למשפחותיהם
מאת עמידה הם
ישראל מחזיקה ב 24-גופות
של פלשתינאים שביצעו פיגועי
התאברות או שנהרגו בהיתק
לויות עם צה״ל מאז 94׳ ,ומסר
בת להחזיח לקבורה על ירי
המשפחות .דו׳׳ח משותף של
המוקד להגנת הפרט ו״בצלם״,
שהוצג אתמול במסיבת עיתר
נאים ,קובע כי מאז נובמבר
 1994׳׳מסתמנת מדיניות ברורה
לפיה לא מעבירים את גופות
המפגעים למשפחותיהם״ .ער אז
לא היתה לישראל מדיניות
עקבית לגבי החזרת גופות פלש
תינאים ,וקשה להעריך את מספ
ח•
לפי ממצאי ״בצלם״ ו״המר
קד״ ,הגופות האלה ״נקברות
באופן רשלני ומבזה ,המטיל
ספק באפשרות זיהוין בעתיד״.
לטענת שני הארגונים ,בכך
פועלת ישראל בניגוד להוראות
המשפט הבינלאומי ולפקורות
מטכ״ל של צה״ל.
מהתבטאויות של אנשי ביט

חת ופוליטיקאים ועל סמך התפ
תחויות משפטיות ,הסיקו מחברי
הדו״ח כי למדיניות זו ארבעה
מניעים :העיקרי ,לרעת מחברי
הדרח ,הוא רפוס הענישה הקי
בוצית שישראל אימצה מאז
שליטתה בגרה וברצועה; הרצת
למנוע הלוויה ,שהיא בעיני
הרשויות הישראליות ,מועדת
לשלהוב יצרים; אפשרות לעס
קות חליפין בעתיד של גופות או
שבויים והענשת המפגע לאחר
מותו.
דוברי שני הארגונים ,דליה
קירשטיין מהמוקד ואיתן פלנר
מ״בצלם״ ,גינו את מדיניות
ישראל כמנוגדת לערכים הומא
ניים ולאמנות בינלאומיות.
"העילה הרשמית לענישה הקול־
קטיווית היא היותה ׳גורם הרת
עה למחבלים פוטנציאליים....,
הקשר בין סוגים שונים של עני
שה זו לבין מניעת טרור מעולם
לא הוכח״ ,נאמר ברו״ח,
שני הארגונים ,במקביל לגי
נוי מוחלט למעשי ההרוגים,
דורשים את החזרת גופותיהם.

עמדה אחרת הציג במסיבת
העיתונאים יונה באומל ,אביו
של הנעדר יהודה באומל .הוא
הוזמן להשתתף במסיבת העיתר
נאים בעקבות דבריו בראיון
עיתונאי ,שהוא מבין ללבה של
אם של פלשתינאי שנהרג,
כנראה ,בניסיון הסתננות ליש
ראל.
באומל אמר כי יש היגיון
באחזקת הגופות כאמצעי מיקוח
בעתיר ,וכי התרשמותו היא
שהמנהיגים הפלשתינאים אינם
מייחסים חשיבות עליונה לקבר
דת המתים.
דובר צה׳׳ל ענה כי ״מדיניות
צה״ל בכל ההיבטים הקשורים
לגופות מחבלים עולה בקנה
אחד עם המשפט הישראלי והדין
הבינלאומי .ככלל היתה עשייה
בשנים האחרונות בתחום זה והר
כנסו שיפורים בהליך קבורת
הגופות ,כמו הכנסתן לארונות
מעץ .בימים אלה נערך עית
מחדש בנושא החזרת גופות
המחבלים בדרג הבכיר ביותר
בצה״ל״.

