
 רשימת כי הודיע ברק אהדר כ״לעבאס פאיז. זוטא, רותי
 וכי צה״ל בידי נמצאת המגורשים•

 ולא רשמיים לגורמים תועבר היא
מוכנה. כשתהיה מיד דין, לעורכי .

 לבג״ץ עתירות
גוושים

 הוגשו השבוע במהלך-סוף. . .־
 נוספות .עתירות ...שלוש לבג״ץ.
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j׳־-- i x i s a צה״ל כוחות מפקדי את בו. בשת>עת»״^;״חעב הבוקר 

 ברבים ולפרסם :,זב^ה,;]1ביום'שישי:׳הראשונה-^ברצנע שהוגשו רות
• -שכל כך המגורשים־ רשימתי :'את־ ־עורך על־ידי בצהריים הוגשה'..

 אם יידעו .בשטחים. המשפחות’.והמוקד ; • רוזנטל . אנדרה . ■ הדין '
 • בה. כלולים קרוביהם י •'מבקשת והיא־’■׳ הפרס, להגנת׳
 -השופט ידון בבוקר, -8 בשעה .י -> המגר 415 רשימת את מיד 'לפרסם
 שהר ברק.בעתירה.נוספת, ..אהדת < מאז לקבל מנסים הם אותה רשים,

הע־ בערב. שישי ביום לביתו גשה י- הרמט־ נאמר.בי בעתירה ששי. .יום.

 רשימת את לפרסם צה״ל נדרש אחת, בעתירה
 ישראל כי נטען, עתירות בשתי המגורשים.

 נקלטו שלא ומאחר המגורשים לחיי אחראית
הבוקר ידון בג׳׳ץ אותם. להחזיר יש בלבנון,

 •להורות מבג״ץ מבקשת תירה
 .על״החזרתם'לתהומי מיידי' באופן

נמצ אשר המגורשים של ישראל
 הביטחון רצועת שבין בתחום אים

 עוד כל חייהם על ולהגן ללבנון,
,J שם. הם

אנדרה הדין עורכי העותרים,

 טוענים פלדמן ואביגדור רוזנטל
 ־הנמצאים ־המגורשים 415ל־ כי

 משפט״ ושל אדמה של ב״קרחת
 חיים סכנת נשקפת כלשונם,

 עוינות ומפעולות החורף מפגעי
 של מחובתה כי טוענים הם נגדם.

להיקלט למגורש לגרום המדינה

חבר או מדינית מערכת על־ידי
 של יחסי ביטחון לו שתיתן תית
 את המסכן גירוש וכי וקיום, חיים
 החוק אסור'על־פי המגורש, חיי

הבינלאומי.
בבק לדון החליט ברק השופט

 בקשת למרות הבוקר, שה
 שבת בערב עוד בה לדון העותרים

--------־.-—המגורשים. לחיי מחשש
עתיר היא השלישית העתירה

 דראושה, ווהב אל עבד ח״כ של תו
 הדין עורך באמצעות שהוגשה

 מבית־המ־ ומבקשת דקואר, עימד
המורה תנאי על צו להוציא שפט

 מדוע לנמק ישראל לממשלת
 .החלטת את לאלתר מבצעת אינה

 להחזיר הדורשת הביטחון מועצת
 כי דראושה-טוען המגורשים. את

 הפקר' באיזור שוהים המגורשים
 הם דיין, בו■ ואין דין בו שאין

 להם אין שמיים, לחסדי נתונים
 הבינלאומי החוק פי על הגנה
 -נמצאים-תחת-חסות־־-של -ואינם
־ כלשהי. מדינה

דראושה, טוען הגירוש, החלטת
 ללא והתקבלה חוקית, בלתי היא

שי מתוך שרירותי באופן סמכות
ופסולים. זרים קולים


