שיגרה של הפרת החוק
מיכל mo
מערכת הביטחון פועליה ללא ספק ,על־פי שיקולים שיש
בהם בסן-הכל כדי להבסיח את ביסודן מדינר -אלא
שהיעדר נכונות גיבודית לבקר את מעשי שיחתי הביסחון
הכלליים והיחס המעין מקח־ש שלו זוכה המערכת החסויה
הזאת ,מאפשרים לה לנהוג בשרירות כלפי הפלסטינים,
מיגור כחד לחוק .הפרת התק שיסתית עד כדי כך שהיא
ממוסדת מוזלים ובמנהגים המתקבלים עם הזמן אגל
המימשל הגבאי וחבר גזדל מורמה התיקנית.
אי מסירת מידע מיידי למשפחה על מעצר אחד מבניה
הוא אחת הדוגמאות היומיומיות להפרת ומק שהפכה
לגורמד -פרשת מעבדו המסתורי של מוחמד אל־פצדיp ,
 ,30מסלפית היא רק חגמה אתת.
אל־מצח ,שעזב את הגדה המערבית באוגוסט 87׳ ,נעגר
ב־ 14ביולי השגה על־ירי שלסונות הביסודן של יח־ן מבול
סעודיה ,כדרכו לירדן .לאשתו נמסד ,כי הוא נעצר כדי
להיות מועבר לידי ישראל .כ־ 16בחודש נסעה האשה אחרי
מכונית המשסרה שהובילה את כעלה לגשר אלגבי .אילולא
היה קשר טלפוני בין יחץ לישראל ,לא היתה משפחת אל־
מדי בסלפית מדעת כלל כי מוחמר עצור.
פנייתם לקבל אישוד לממד ולמשם הימאו של האיש
נענתה ריקם .ל״מוקד להגנת הפרש* נאמר במינהל האזרחי
תחילה כי האיש אינו ע1זד .בפניה נוספת אישר המינהל כי
האיש עגור אך סרב למסור את מקום המעבד .התשובה
שקיבל *דבר־ בפניה לרובד גודל כיזם חמישי שעבד
(׳׳רבד* 23 ,כידלי) היתה 'גח־מי הביטחון מוסרים כי כל
תלתה שתוגש לרשויות הממשלתיות המוסמכות תיבדק
לעפה מטופל' .במלים אחרזת :זה לא עניינכם!
'.׳ מדי ה של ״תר* למיגהל האזדזזי הגיבה פרי חלקיז האיש
אכן נעגד ב־ 16בחודש ,ודא רשום על־פי הנוהל במרכז
השליטה ,מוקד ממוחשב לרישום מעגדי פלסטינים מיזם
הימגאו לא נמסר .בטענה שעל־פי תדק נמסר מקום הימגאו
של עגיד רק לגלב האחש ודק ביום ה־ 11למעגר.
לחץ כאמגעות עתיח־ ,לבית המשפט הגבוה לגדק שהגיש
ביזם שישי עודך הדין אנדרה חזנסל ,שנוע לאחר מעגר
האיש ,הנע פרי ביום ראשון ,תשעה ימים לאחר המעגר:
כמחווה מיוחדת לעודך הדין שעתר בשם המשפחה וכשם
המוקד להגנת הפרט נמסר ,כי אל־סגרי עגור במתקן
הכליאה כסולכדם (ובו אגףיחקידות של השב״ב) תמורת
כקשה להסיר את העתידד -יועץ משפטי במימשל הגבאי אף
הוסיף ושאל :למה לא פנית אלת
סיפח־ כל־בך שגרתי ,כל־כך לא חוקי .על־פי החוק
בשטחים, ,ב® כישראל ,חייבת הרשות העוגדת למסור
למשפחת1זעגוד סיד את עוברת המעגד ומידם הימגאו של
העגוד .״:עצר אדם ,תימסר ללא שיהוי ידיעה על מעצרו
וסיזס הימצאו לאדם חקרוב אליד  rfrttאם ביקש העצור
לא להודיע כאמור״ ,נאמר בגו בדבר הודאות כיטודן ,סעיף
' 74או מ

הגו מעולם לא קוים במלואו בשסחים .עם הזמן נוגד מעין
הסדר של חנון סוב כין המימשל הגבאי לגלב האחם הגיד
לאומי שעל־פיו מקבל הארגון רשימות של עגורים כיוס ה
ו! למעגדמ על־סי הסדר זר ,משפחות העגורים יקבלו את
המידע רק מהגלב האדוס .לא ברוד מדועבמשן■  22שנה לא
פגה איש לערכאות בענת הזה  -עד לאינתיפאדה
ולמעגרים ההמוניים שיגרו אנרדלמוסיה ומשפחות התקשו
לאתר את מקום מעגר קרוביהם.
ב־ 1989עתרה האגודה לזכויות האזרח בשם כמה
משפחות ע גורים וכשמה מגד הנוהל הבלתי־חוקי של אי
מסירת מידע מיידי על מקום הימגאו של עגור .בעקבות
העתידה פסק בית המשפט הגבוה לגדק מובמבד  1989כי
חובה על הרשות העוגרת למסת־ מידע על כל העגירים
'במתקני ההשהיה (אוהלי חיילים בסמוך לישובים
הפלסטיניים  -כגס ).ואלה שהועברו כאותו היום למתקני

במציאות השוררת בשטחים ,מרכינות כל הרשויות את ראשיהן בפני שרירותיות שירותי
הביטחון עד כדי הפנמת נהלים פםולים .בשטחים עומד השלטון השרירותי של השב״ב מעל
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כליאה אחרים׳.
כך נאמר בפסק הדין של בג׳ץ :״ודבת הודעה זו היא
פועל יוצא סזבות מדד הנתונה לאדם שנעצר בדת ובדין
על־ידי השלטונות דמוסמביט ,שאלה יביאו את דבר
מעצרו ומקום מעצרו לידיעת קרוביו למען י חד מה עלה
בגורלו של קרובם העצר־ וכיצד ניתן לח־שיט לו את
העזרה הדרושה לו כדי להגן על חירותו .זכות זו זבות
טבעית היא מגזרת היא מכבוד האדם ומעקרונות הצדק
הכלליים תתמה היא ת לעציר עצמו והן לקרוביו״.
בית המשפט קבע ,בין היתר בהתחשב בתנאים בשטחים,
כי את החובה הזאת יש למלא כאחת הדרכים :פרסום פומבי
באמגעות המתהל האזרחי ,גלויה ששולח העגיר מבית
המעגר ותשובה לכל מי שפונה באופן אישי .גם הודאות
מ ׳ ץ אלה אינן מתקיימות במלואן ,לא רק במקרה של אל־
סגרי .רשימות המתהל האורחי אינן מתפרסמות כאופן
סדיד ובתשובה לשאלת *דבר׳ השבוע נמסר כי החובה ודא
רק לגבי עגורים במתקן השהייה .באגודה לזמיות האזרח

הגיבו על כך :זה לא נכון! גלויות נשלחות מדי פעם ,לא
בסדידות ,והן אינן בבחינת מידע מיידי .הפונים ישירות
אינם נענים כלל.
המקרה של אל־מגח חושף את השיטה הנוהגת אגל מי
שמתקשה להמתין  11יום להודעת הגלב האדום :פניה של
מ*פחות עגורים לעורכי רץ חזקים ,האגודה לזמיות
האזרח ,המוקד להגנת הפרט ולעתים תברי־בנסת ואישי
גיבור אחרים .אלה מפעילים ׳קשרים אישיים־ עם היועגים
המשפטיים במ־משל הצבאי ,עם פרקליטות המחנה וגורמים
אחרים במימשל הגבאי המוסרים את המידע המבוקש כטובה
אישית .שיסת הפרוטקגיה ממלאת את מקום שלטון החוק.
המימשל הגבאי הוא הרשות הריבונית בשטחים והוא פועל
במסגרת הדין הבידלאומי וגווי ס גבאיים .השב׳ב הוא רשות
חוקרת ולהלכה כפוף נם המוסד הוה לחוק
במגיאות השוררת בשטחים ,מרכינות כל הרשויות את
ראשיהן בפני שרירותיות שירותי הביטחון עד כדי הפנמת
נהלים פסולים .בשטחים עומד השלטון השרירותי של
השב־כ מעל השכל הישר ,מעל החוק ■

