
 קיימת אין הבינלאומי, המישפט ״לפי
 לא שמגר מינהלי. מעצר על זכות־עיעור

ש דאג אלא זכות-עירעור, שהעניק דק
 ובו בערבית, שלט יהיה תא־מעצר בכל

 לעציר יש מסויים זמן תוך כי מודגש
הפסי את הבין הוא לערער• האפשרות

 בשל כי משער אני העציר. של כולוגיה
 הוא הבריטים, בימי ומוגלה עציר היותו

נכ אוכלוסיה של לפסיכולוגיה מודע היה
 ועדה, לפני עציר הבאת כי ידע הוא בשת.
 עם בחאקי לבושים אנשים יושבים שבה

 בעירעור לדון כאילו צריכים ואלה דרגות,
 של הרגשה לעציר מעניקים אינם — שלו

 כאן שיהיה חשוב לו היה לכן צדק.
 ואותו אזרחי, גוף שהוא הבג״ץ, עניין

 שר יהודים לישראלים שיש בית־המישפט
___________ אותך. גם מע

 הבריטים "גירשו" ייודע''אט״כאשר """״איני
 להופיע לו נתנו הם מהארץ, שמגר את

 שלא בוודאי אבל ועדת־עירעורים. לפני
הווע לפני עורך־דין עם להופיע לו נתנו

 ועדת- את הפך שמגר והשופט הזאת. דה
ב גם היה זה לבית־מישפט. העירעורים

 הביטחוניות, המטרות של מסויים מחיר
 מאוד חשוב שילטונות־הצבא בעיני שהרי
 דורית לי אמרה בגירוש. המיידיות גורם

 בפרקלי- הבג״צים מחלקת מנהלת בניש,
 ה- את הכנים ששמגר זה :טות־המדינה

 הסמכויות כל את ניטרל לשטחים בג״ץ
 המימשל־הצבאי, של האדמיניסטרטיביות

 ביכר הגירושים כיום עונשיו. מרבית ואת
 יכול גירוש כל כי אפקטיביים, ואינם עט

 הרי- חודשים. שלושה אחרי רק להתבצע
 המימשל־הצבאי אם אלא כנ״ל, סת־בתים

ש לפני מהר, ולהרוס להתחכם, מנסה
 בכמה זכתה המערכת לבג״ץ. יפנה האיש

 די והיא העליון, מבית־המישפט נזיפות
נסי חלה באחרונה כי אם מזה, חוששת

 זה.״ בנושא חמורה גה
 הבניין עלול שרון, אריק של במישטר

 את לפוצץ עלול אריק להתמוטט. כולו
בתי עם יחד הישראלי המישפטי הבניין

ערבים. של הם

שלה מ מ

ח
ת ד כו ל מ ק ג חו ה

 באכיפת שמגר השופט שד לקו
 המימשל- על הבינלאומי המישפט

 על מספר בינלאומי. תקדים יצר הצבאי,
 מאליו. ברור היה לא זה ״מצב נגבי: כך

 ממשלת־ישראל של הרשמית המדיניות
 על חל אינו הבינלאומי המישפט כי היא

ה של לדעתה בכלל. הכבושים השטחים
כבושים. שטחים אלה אין ממשלה,

מב לה מתנגד שאני — תיאוריה ״יש
הפרו פיתח שאותה — פוליטית חינה
 ראש־מישלחת (כיום בלום יהודה פסור

ה לחוק מומחה שהוא לאו״ם), ישראל
 מישפטית שמבחינה תיאוריה בינלאומי,

ש אומרת היא לעמוד. מה על לה יש
 הגדה בסיפוח הכיר לא אחד שאף מכיוון

מדי משתי (חוץ ירדן לממלכת המערבית
 למעשה וכי ופקיסתאן), בריטניה נות:

הפלס המדינה את גנב עבדאללה המלך
 תוכנית- לפי לקום צריכה שהיתר• טינית,

 עם שעשה סודי הסכם על־פי החלוקה,
 המערבית הגדה הרי — בן־גוריון דויד
ריבו בה היתד. לא כבוש. שטח אינה
 אף היתד. לא ירדן כלומר: אחרת. נות
 אינה הגדה ולכן בשטחים, ריבונית פעם
 של הריבונות בד, ושרירה כבוש, שטח

המנדטורית• ארץ־ישראל
 של הרשמית העמדה פנים, כל ״על

אי האלה שהשטחים היא ממשלת־ישראל
הבינ המישפט לפי כבושים שטחים נם

כיו לבוא, שמגר היה יכול לכן לאומי.
 בית־המישפט אל לממשלה, מישפטי עץ

 מה אבל מסכים, אני לסמכות :ולומר
 את לקיים ממני דורשים אתם פיתאום

 באמנת־האג אמנת־האג? ואת אמנת־ג׳נבה
 לא וזה כבושים׳, ,שטחים על מדברים

 האמנות של עניינם כאן מה כבוש. שטח
 מקבל היה שבית־המישפט ספק אין ? האלה

הזאת.״ הטנעה את
 שהוא אילון־מורה, על בפסק־הדין עוד

וית השופט כתב ),1979( יחסית מאוחר
 של תעודה לו מביאים היו שאילו קון,

 רואה לא שממשלת־ישראל מישרד־החוץ
 חל ולא כבושים, שטחים האלה בשטחים

 היה הוא — הבינלאומי המישפט בהם
 ש־ אלא מבחינתו. סוף־פסוק בזה רואה

 כזאת תעודה נותן אינו מישרד־החוץ
 והממשלה האו״ם, של 242 ההחלטה בגלל

השטחים. הגדרת בעניין במילכוד נתונה
 כזאת טענה טוען שמגר היה אילו ״אבל

היש החוק לפי יבדוק שבג״ץ ,1968ב־
 אבל טוב. — הירדני החוק או ראלי׳

אמנת-ג׳נבה את מחיל הוא פיתאום מה

 בית- !כבוש שטח לא זה ? ואמנת־האג
זו. טענה מקבל היה המישפט

 השופט של זו שהחלטה ספק לי ״אין
 אילון־מו־ והראייה: גורלית. היתד, שמגר

 המיש- של הוראה על־פי רק פורקה רה
לב לו אסור כי שאומרת הבינלאומי, פט

קבע. של ישוב שטח־כבוש אדמת על נות
ש עכשיו עד מאמין אני :״בסוגריים

 לעתירה, מצטרף גוש-אמונים היה לולא
 הם אחרת. היתה שהתוצאה להיות יכול

 הוא שבו במצב בית־המישפט את העמידו
 הם עיניו. את לעצום עוד היה יכול לא

 להם הבטיח בגין שמנחם ואמרו באו
 יכול לא בית־המישפט נתניה• כמו ישוב
 אחרי זה את שיפרקו ולומר להתחכם היה

 איסור זה — השטחים את יחזיר שצה״ל
הבינלאומי. המישפט של

 גוש־אמו־ של הפרקליט ניסה ״כאשר
יהו הפרופסור של הטיעון את להציג נים
 זה ,את :בית־המישפט ציין בלום, דה

 המושל- אם אתה! ולא המדינה, קובעת
ה שהמישפט ההנחה מתוך יוצא הצבאי

 גוש- אתה, מי אז אותו, מחייב בינלאומי
 זד, מחייבן... לא שזה שתגיד אמונים,

 לקבוע ממשלת־ישראל ועל פוליטי, דבר
ה השטחים את מגדירה היא וכיצד איך

 אז מגדירה, לא הממשלה ואם כבושים.
נתערב׳.״ לא אנחנו

 של תרומתו היתה ״כאן נגבי: מסכם
 שלו שהנימוק לכל ברור עצומה. שמגר

 ממקורביו אחד לחלוטין. הומניטרי הוא
 של במיסגרת לי, אמר שמגר השופט של

 היותו תקופת על איתו שערכתי ראיון
מיש- של ועידה היתה כי המישפטי, היועץ

טל האלוף
שפינתה בעזרת

ה בעיקבות שהכירו, בינלאומיים, פטנים
 שמימשל שאפשר בכך הישראלי ניסיון
 הבינלאומי, המישפט על־פי ינהג צבאי

 בשטח שמדובר בכך להכיר בלי גם
.כבוש . ״ .

ת שפט בי  מי
טי ס לי א רי פ מ אי

 שמגר השופט של נוספת תרומה ל
 הכבושים בשטחים הבג״ץ לעניין ?

 של העקרוניות זכויות־האזרח על וההגנה
 חוברת־ההנחיות באותה ״מדובר תושביהם

 הוא שבה ,1966ב- פירסם שהוא צבאית
ה של המישפט חי כבוש שבשטח קבע

 אותה, שמספחים עד שנכבשה מדינה
הבינ למישפט בהתאם לשנותו, ואסור

 קצין כי הדגיש שמגר השופט אך לאומי.
 חייב כבוש, שטח באותו הפועל ישראלי,

 ישראל. בתחומי נמצא והוא כאילו לנהוג
 זכויות מקובלות במדינת־ישראל ואם

 כלומר, אותן. לכבד צריך הוא מסויימות,
 מעבר הומניטרית, בצורה לנהוג חייבים

הבינלאומי. המישפט אותנו שמחייב למה
בי נעשה זו ״להשקפה נגבי: קובע

 כבר היה שמגר כאשר ביותר מובהק טוי
 העיתון בפרשת נעשה הדבר שופט-עליון.
 את הפסיד העיתון אל־טליעה. הקומוניסטי

 השופט קבע במישפט אבל שלו, הבג״ץ
הקומוניס שהמיפלגד, העובדה כי שמגר

בתקו המערבית בגדה אסורה היתה טית
 אוטומאטית מאפשרת אינה הירדנית פה

 היום. גם אותה לאסור הצבאי למימשל
 שילטון־החוק, עקרונות לפי אם לבדוק יש

 מיפלגה לאסור ניתן בארץ, המקובלים
עק שמגר: קבע הזה. מהסוג פוליטית

שהר מכיוון אך לאסור, אי־אפשר רונית

היר הקומוניסטית המיפלגה כי לו, או
 מותר הרי אירגון־חבלה, גם היא דנית

 הביטאון פירסום את לאסור זה במיקרה
שלה.

 בית־המישפט כי שלי בספר ״כתבתי
ה ,בית־המישפט הוא בישראל העליון

ב כי בהיסטוריה׳. ביותר אימפריאליסטי
 כיועץ־המישפטי, שמגר, שהשופט רגע
 הוא הכבושים, בשטחים דריסת־רגל לו נתן
 הבינלאומי, המישפט בהחלת הסתפק לא

 ׳זכויות- כל את גם לשם העביר אלא
כמו וזה במדינת־ישראל, הקיימות היסוד

השופטים.״ של לזכותם בן

שילטון ״
ת״ חי ש מ

 שמגר השופט כי מדגיש נגבי שה ^
אבל מהעבודה, 90ס/ס עשה אומנם

פלד מתי <מיל׳) האלוף
בראש ללכת

בר־לב <מיל׳) רב־אלוף
? להאמין למי

 בית־המישפט בידי נעשו הנותרים 1סס/0
העליון.

 כיועץ בכהונתו הסכים, שמגר ״השופט
 בית- סמכות נגד לטעון שלא המישפטי,
 בית־המיש־ היה יכול עדיין אך המישפט.

 של בעניינים ביוזמתו. זאת לטעון פט
 כאשר ביוזמתו, גם לטעון יכול הוא סמכות

 שאין ולהחליט זאת, טוענים אינם הצדדים
בבג״ץ. מדובר כאשר בייחוד סמכות. לו

ה מתחרטים אולי בדיעבד חושב ״אני
 ה- שהרי זה, את עשו לא שהם שופטים
 מעמידים 'הכבושים השטחים על בג״צים

 ש־ דבר במחלוקת, שנוי במצב אותם
השו ובייחוד אוהבים, אינם בתי-מישפט

 בית- של הנוכחי הנשיא שהוא לנדוי, פט
המישפט־העליון.

 התנגד, אחד ששופט יודעים ״אנחנו
ביוז אי־הסמכות נושא את להעלות ורצה
ב ויתקון, אלפרד השופט היה זה מתו.

 הראשון הבג״ץ שהיד. פיתחת־רפיח, פרשת
 ויתקון(כיום התנחלות. לצרכי ההפקעה על

 בעניין שהכריע מה :לי אמד בגימלאות)
 של העניין היה לנדוי השופט אצל זה

 רצו לא השופטים דיין. ולית דין לית
 המוחזקים בשטחים התושבים את להפקיר
ה המימשל של ההומניטריים לחסדים

למינד היו שבהתחלה למרות וזאת צבאי,

 נשחקו הזמן שעם טובות, כוונות של
לגמרי.

 ה־ בציטוט זה תהליך הסברתי ״בספר
המוח השילטון משחית, ׳השילטון :פיתגם

משהו. בזה ויש לחלוטין...׳, משחית לט
 משחית. וזה — כוח לאנשים נותן ״אתה

הח אותה כי מסכים, ויתקון השופט לכן
 הוא :ולראייה מוצדקת. החלטה היתד, לטה
 אילון־מו- בעניין לפסק־הדין שותף היה
 היה מישהו שאם היא, שלי ההערכה רה.

 יצווה שהוא 1970ב־ ויתקון לשופט אומר
התנח בשטחים, יהודית התנחלות לפנות

 ממשלת־יש- החלטת על־פי שהוקמה לות
 כעל עליו מסתכל היה הוא — ראל

משוגע.״

ס לי ר הגג ת־ מו ח ל  מי
ט שפ מי ה ת־ בבי

 של המובהקים המאפיינים חד
 העליון בית־המישפט שעבר התהליך 1\

 שנות־הכי־ 14 במשך צה״ל, על בהשקפתו
 בית־המיש־ שופטי של ביחסם מצוי בוש,

קצינים. של ולתצהיריהם לנימוקיהם פט
מהש לבג״ץ שעתר מי ״כל :נגבי

 ? מדוע סיכוי. לו היה לא — 1975 עד טחים
 הצבאי שהמפקד צו שכל הרי טבעי, באופן

 הפקעת־ צו או צו־גירוש זה אם הוציא,
 מאחרי ביטחוני. בנימוק נומק — אדמות

 של בשבועה תצהיר עמד אלה נימוקים
 ב־ התייחסו השופטים תת־אלוף. או אלוף

האלה. לתצהירים חרדת־קודש
 על לערער ניסו כאשר מזה, ״יותר

 יש שאפילו השופטים הבהירו התצהירים,
 מעדיפים אנחנו שונות, ביטחוניות דיעות

 על בפועל המופקד האדם של הדיעה את
הי תקופה מאותה דוגמה ביטחון־המדינה.

תצ הובא שם פיתחת־רפיח, בבג״ץ תד,
 צריך — טל ישראל האלוף של היר

 הגנרלים, פולחן ימי התקופה, את לזכור
 — 1973 אחרי רק שהתנפץ מיתוס אותו

 מאחר בית־המישפט, על השפיע וזה
הו טל אלוף עמם. בתוך חיים והשופטים

 בן־ של בתקן בצריח חשובים בספר פיע
 אנשים המגיים הפילוסוף־הלוחם, אלים,

 הידוע אלוף שפינתה. בעזרת לצבא-קבע
בשבו תצהיר נתן והוא יוניות. בנטיות

 בפיתחת־ הישובים בלי כי נאמר שבו עה,
 הדרום. של הביטחון כל מתערער רפיח

 מבית־המישפט גם העלימו תקופה באותה
 הקמת את בין־השאר עובדות, כל־מיני

 לבית־ שיקר לא טל אלוף ימית. העיר
 כל את סיפר לא הוא אבל המישפט,

האמת.
לח וביקש קם הבדואים של ״פרקליטם

 בית- טל. האלוף את נגדית חקירה קור
 בלתי־רגילה. חוצפה בזה ראה המישפט

 דברי את בספק שנעמיד רוצים אתם
 שתחלוק הפרקליט, אתה, מי ז טל האלוף

 ממעלתו? ביטחוני מומחה של השקפה על
 לנהל איפשרו ולא עיוור, אמון אז היה

התצהיר. את קיבלו פשוט נגדית. חקירה
בדו אותם כי יודעים אנחנו ״היום

 אותם, לסלק כביכול צריך שהיה אים,
 מהם חלק בהתנחלויות. אחר־כך הועסקו
 אבל בשמירה. האירוניה למרבית הועסק

 נפשית בנוי אז היה לא בית־המישפט
זו.״ לבדיקה

 בית־ שופטי של עמדת־המוצא שינוי על
 מוסיף הגנרלים, לתצהירי העליון המישפט

 כל קודם 7 השחיקה חלה ״איך :נגבי משד,
 ובית- הציבור כל שרחש הכבוד עירעור

 יום־הכיפורים מילחמת לצה״ל. המישפט
 גילו השופטים לביקורת. צד,׳׳ל את חשפה

 דבר צד,״ל. שיקולי על לחלוק ניתן כי
 של בתום־הלב אמונם התערער :נוסף

 חשיבות מייחס אני כאן המימשל־הצבאי.
לרא המועמד של גירושו לפרשת רבד,
 עתירה שהגיש נחשה, חברון, עיריית שות

 גורש והוא לדיון, מועד נקבע לבג״ץ.
 כדי בעניינו, הדיון פתיחת לפני כשעה

גי את שימנע צו יוציא לא שבג״ץ
 תעשה בתחבולות בסיגנון משהו רושו.

מילחמה.
 אמון לבית־המישפט היה זה לרגע ״עד

 על העלה לא הוא במערכת־הביטחון.
ה עמד הזה המעשה מאחורי כי דעתו,

 לממשלה, והיועץ־המישפטי כולו צבא
 של נקודת־השפל היתד, (זו ברק אהרון
 עמד אף והוא כהונתו, ראשית בימי ברק,

 עצי משה השופט התפטרות). לפני אז
 איך לחקור המישפטי היועץ על הטיל יוני

 להעניש ממנו ■וביקש כזה׳ דבר קרה
 את עירעד נחשה מיקרה האשמים. את

 ה- כלפי בית־המישפט של הבסיסי אמון
מימשל־הצבאי.

 וזכות נוספת, התפתחות חלה 1978״ב־
 חורי, אליאם לעו״ד מגיעה הראשונים

עורך- עם ביחד שטען ערבי, מישפטן
)78 בעמוד (המשך

215 .




