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מבוא

במהלך החודשים אוקטובר-נובמבר גורשו כ700- תושבים מבתיהם שבאזור דרום הר חברון. ר' פירוט הנתונים בהמשך. תושבים אלה התגוררו במערות ובפחונים מזה עשרות שנים בח'רבת אל-מופקרא, ח'רבת טובא וח'רבת ג'ינבה ואתרים אחרים, ר' מפה מצורפת. והתפרנסו מחקלאות ומרעיית צאן. ברשות חלק מהתושבים מסמכים המוכיחים את בעלותם על הקרקע. לתיעוד אורח החיים במערות, ר' יעקב חבקוק, חיים במערות הר חברון, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, 1985. 

מאז הגירוש מתגוררים התושבים, יחד עם עדריהם, בבתים של מכרים או בבתים שכורים בכפרים באזור, בהם טוואנה ומעין, בתנאים קשים. לעת עתה, כניסתם לשטח בו התגוררו מוגבלת לימי שישי ושבת ולחגי ישראל, והם אינם יכולים לעבד את אדמותיהם או לרעות את צאנם כפי שעשו קודם לכן. הוועד הישראלי נגד הריסות בתים מעניק להם סיוע הומניטרי, עד שיוכלו לחזור לבתיהם.

בנוסף לתושבים אלה, שהתגוררו במקום בכל ימות השנה, מתגוררים באזור, באופן עונתי, תושבי כפרים הסמוכים לשטח, המגיעים למקום על-מנת לעבד את שדותיהם. כיום, גם אלה אינם יכולים להגיע לאדמותיהם ולעבדן. 

ב21- בינואר ארגן בצלם מפגש עם המגורשים, במטרה לחזור איתם לבתיהם ולנטוע שם עצי זית. בפעולה השתתפו כ150- פעילים של בצלם ושל ארגונים אחרים. למרות ניסיונות הצבא לטרפד את האירוע, התקיים המפגש וזכה לסיקור נרחב בכלי התקשורת. באותו יום התפרסמה בעיתון "הארץ" עצומה של שבעה סופרים מובילים בישראל הקוראת לממשלה להחזיר את המגורשים לבתיהם, ביוזמת הוועד הישראלי נגד הריסות בתים, שיזם פעולות מחאה נוספות. 

ב23- בינואר, העלו השרים יוסי שריד וחיים אורון את סוגיית המגורשים בדרום הר חברון בישיבת הממשלה השבועית. בתגובה, הורה ראש הממשלה לסגן שר הביטחון, אפרים סנה, לבחון מחדש את החלטת הגירוש.

במקביל למאבק הציבורי הוגשו עד עתה שתי עתירות לבג"צ נגד הגירוש. ב20.1.00- הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה בשמם של ארבעה מהמגורשים, המתגוררים באזור באופן קבוע. בג"צ 517/00, מחמוד חוסיין ג'אבר חמאמדה ואח' נ. שר הבטחון ואח' (להלן: עתירת האגודה לזכויות האזרח). ב16.2.00- הגיש ע"ד שלמה לקר עתירה בשמם של 82 פלסטינים שנפגעו מהגירוש. חלק מהעותרים מתגוררים באזור באורח קבע, חלקם באופן עונתי, וחלקם אינם מתגוררים באזור אך הם בעלי קרקעות שם. בג"צ 1199/00, אחמד עיסא אבו עראם ואח' נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש.  עתירות אלה טרם נדונו.

למרות הלחץ הציבורי, עד היום אוסר המינהל האזרחי על המגורשים לחזור לבתיהם. ב11.2.00- מסר סגן שר הביטחון, אפרים סנה, לוועד הישראלי נגד הריסות בתים כי הוא סיים את בדיקת המקרה והחליט שלא להתיר לתושבים לשוב לבתיהם הדברים נמסרו לבצלם על-ידי עמוס גבירץ מהוועד הישראלי נגד הריסות בתים. . גם אלוף פיקוד המרכז, האלוף משה יעלון, מסר לארבעה סופרים איתם נפגש בנוגע לגירוש התושבים, כי הוא אינו מתכוון להתיר למגורשים לחזור לבתיהם. הפגישה התקיימה ב15.2.00- בהשתתפות דויד גרוסמן, דליה רביקוביץ, ס. יזהר וחיים גורי. הדברים נמסרו לבצלם על-ידי דויד גרוסמן. 

דו"ח זה מבקש להציג את המקרה של גירוש התושבים מבתיהם, להצביע על השיקולים שהביאו להחלטה לבצעו, ולהביא את עמדת המדינה, כפי שהוצגה בפני בית-המשפט העליון בתשובה לעתירה של האגודה לזכויות האזרח בנושא. 



רקע 

השתלשלות העניינים

השטח בו התגוררו המגורשים הוכרז לראשונה כשטח סגור "לצרכים צבאיים" עוד בשנות השבעים. עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סע' 3.  מאז הוצאו מספר צווי עדכון לגבי השטח. הצו האחרון הוצא ב5.5.99-, לטענת המדינה "במסגרת תהליך עדכון צווי הסגירה באזור יהודה והשומרון עם ההערכויות מחדש של כוחות צה"ל באזור." שם, סא' 6. צווים קודמים הוצאו ב30.6.91- וב1.9.92-. ר' בג"צ 6754/97, 6798/97, 2356/98, יוסף אחמד עווד עלי ואח' נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית (להלן: בג"צ עלי), תגובה מטעם פרקליטות המדינה, סע' 6 ו8-. 

ב5.10.99- קיבלו תושבי האזור, למעט תושבי ח'רבת אל-מופקרא, צווי פינוי מבתיהם. בעקבות הצווים, עזבו משפחות רבות את בתיהן, אך חלקן חזרו אליהם לאחר זמן קצר. לפחות 307 תושבים לא חזרו בשל איומי אנשי המינהל האזרחי שרכושם יופקע.
 
ב15.11.99- נמסרו צווי פינוי לתושבי ח'רבת אל-מופקרא. בצווים נכתב כי עליהם לפנות את בתיהם בתוך 24 שעות. יום לאחר מכן, ב16.11.99-, הגיעו למקום חיילים ופינו בכוח את תושבי אל-מופקרא, בנוסף לתושבים שלא עזבו ב5.10.99- ועדיין התגוררו באזור. החיילים הרסו את האוהלים של התושבים, אטמו את המערות בהן התגוררו והבריחו את הצאן שבבעלותם. כמו כן, הוחרם רכושם של התושבים, כולל מזרונים, שמיכות, כלים ומזון לצאן. שני תושבים, שסירבו להתפנות, נעצרו ושוחררו לאחר שמונה ימים. הגירוש החפוז מנע מהתושבים כל אפשרות לערער על צווי הפינוי ולנסות למנוע את גירושם מבתיהם.

מנתונים שנאספו על-ידי בצלם, עולה כי בסך הכל פונו באותו יום לפחות 430 תושבים. בסך הכל גורשו בחודשים אוקטובר-נובמבר למעלה מ700- תושבים מהאזור שהוכרז כשטח סגור. 

למרות שהשטח הוגדר כשטח צבאי סגור לפני שנים רבות, התושבים המשיכו להתגורר במערותיהם כמעט באין מפריע, לפחות עד יוני 1997, אז הוקמה, ללא אישור, ההתנחלות חוות מעון בסמוך לבתיהם, בתוך השטח הסגור. המתנחלים בחווה התנכלו לתושבי המערות באופן קבוע. התושבים דיווחו על מקרים בהם היכו המתנחלים את הילדים שיצאו עם הצאן, על פגיעה ברכושם ושריפה של היבולים שלהם, על הברחת הצאן ממקום המרעה שלהם, על איומים עליהם ועל דרישות שהופנו כלפיהם שיעזבו את בתיהם. ר' עדויות בהמשך. ר' גם עמוס הראל וסמי סוקול, "ביקורת על התנהגות המתנחלים בתקרית שבה נרצח דב דריבן", הארץ, 20.4.98; שגיא גרין, "לכו רשעים לאכול טרפות", הארץ, 22.10.99. 

במהלך השנים ניתנו לתושבים צווי פינוי, והצבא אף הרס כמה מהמערות והחרים חלק מרכושם. יחד עם זאת, גירוש אלים, וסירוב עיקש להתיר להם לחזור למערותיהם, מעולם לא היה, עד לגירוש הנוכחי. 

הצבא גם הגיע בעבר להסדרים עם נציגי התושבים שלכאורה איפשרו כניסה מוגבלת לאדמותיהם. בפועל, הסכמים אלה כמעט ולא מומשו, והתושבים יכלו להמשיך ולהתגורר במקום, לעבד את אדמותיהם ולרעות את צאנם במשך כל ימות השנה. כך, למשל, בנובמבר 1986 הגיע הצבא להסדר עם בא כוחם של חלק מתושבי השטח, לפיו יינתנו היתרי כניסה לשטח הסגור לתושבי המקום. לפי ההסכם, "יינתנו ההיתרים רק לימי שישי ושבת בשבוע, ולמועדי ישראל וכן לפרקי זמן רצופים של חודש כל אחד פעמיים בשנה (בעונות הזריעה והקציר)." מכתב מסגן איל זמיר, עוזר היועץ המשפטי של אזור יהודה והשומרון, לעו"ד אליאס חורי מיום 4.11.86. 

בעקבות קבלת צווי פינוי חדשים בחודשים אוקטובר ונובמבר 1997 ואפריל 1998, עתרו לבג"צ 17 משפחות, באמצעות עו"ד לינדה ברייר. בג"צ עלי. ב13.8.99- הגיעו הצדדים להסכם, הזהה במהותו להסכם אליו הגיעו בנובמבר 1986, למעט תוספת לפיה מי שנפגעה פרנסתו יוכל לבקש היתרי כניסה לשטח הסגור וכן לבקש פיצויים על אובדן ההכנסה. בעקבות ההסכם, נמחקו העתירות. בג"צ עלי, פסק דין מיום 13.8.99 (לא פורסם). 

חשוב להבהיר כי, בניגוד לעמדה שהוצגה על-ידי גורמים רשמיים לא אחת, אין להסיק מהסכם זה שבג"צ קיבל את עמדת המדינה שבסמכותה לגרש את התושבים מהשטח. עמדה כזו הוצגה, למשל, במכתבו של סרן רן טל, עוזר היועץ המשפטי של אזור יהודה והשומרון, לעו"ד נטע עמר מהאגודה לזכויות האזרח, מיום 29.12.99. במכתבו טען סרן טל כי "בכל הנוגע לעתירות שעסקו בשטח האש הנ"ל, קיבל בית המשפט העליון את עמדת רשויות האזור כי העותרים לא התגוררו באופן קבוע בשטח הסגור." סגן שר הביטחון, אפרים סנה, כתב לח"כ נעמי חזן ב11.1.00- כי "בחמישי באוגוסט 1999 דחה בג"צ את העתירות". בפגישה שהתקיימה ב15.2.00- בין אלוף פיקוד המרכז לבין הסופרים דוד גרוסמן, דליה רביקוביץ, ס. יזהר וחיים גורי, אמר האלוף כי בג"צ אישר את הגירוש, ולפיכך אין כל כוונה להחזירם (הדברים נמסרו לבצלם על-ידי דויד גרוסמן). טענות אלה באות להטעות את הציבור וליצור את הרושם כי הגירוש הוא חוקי שכן הוא נעשה באישור של בג"צ. למעשה, בית המשפט לא קיבל את עמדת הצבא ולא דחה את העתירות, נהפוך הוא, בהחלטה של השופטת דורנר במסגרת הליך זה, קבעה השופטת כי לפי הודעת פרקליטות המדינה, "אין בכוונת המשיב לפנות או לסלק את המבקשים מאיזור מגוריהם ומהאיזור שבו הם רועים את עדריהם, בכפיפות לכך שהמבקשים יידרשו לסלק את עדריהם משטחים שבהם מתקיימים אימוני צה"ל." החלטת השופטת דורנר מיום 16.5.99 (ההדגשה שלנו).  אלא רק קיבל את ההסכם שהושג בין הצדדים, כפי שהוא נוהג לעשות במקרים רבים. בנוסף, ההסכם לא נעשה עם כל המשפחות שגורשו בנובמבר 1999 אלא רק עם המשפחות שעתרו לבג"צ. בג"צ קבע גם במפורש כי "אין מניעה שבעלי הדין ימשיכו להידבר ביניהם." בג"צ עלי, פסק דין מיום 13.8.99 (לא פורסם). 

הסמכות לפנות אוכלוסייה בשטח כבוש

לפי הצו בדבר הוראות ביטחון, ישנה למפקד הצבאי סמכות לסגור כל שטח, לאסור את הכניסה אליו ולהוציא מהשטח כל אדם שנכנס אליו ללא היתר. סעיף 90 לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), תש"ל1970-.  עם זאת, סמכותו של המפקד לסגור שטח אינה מוחלטת, והיא קיימת כל עוד סגירת השטח חיונית לצרכי הצבא, מבוססת על שיקולים ענייניים ונועדה למטרה ראוייה. ר' בג"צ 69/81, 493, באסיל אבו עיטה ואח' נ. מפקד אזור יהודה והשומרון ואח', פ"ד לז(2)(197, 285; בג"צ 392/82, ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאונייה אלמחדודה אלמסאוליה, אגודה שיתופית רשומה כדין במפקדת אזור יהודה והשומרון נ. מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח', (להלן: בג"צ ג'מעית אסכאן) פ"ד לז(4)785, 810; בג"צ 2320/98, עבד אל פתאח מחמוד נ. מפקד כוחות צה"ל, תק-על 98(2)571; Georg Schwartzenberger, International Law as Applied by Interntational Courts and Tribunals, Vol. 2: The Law of Armed Conflict, London: Stevens & Sons, 1968, p. 253.  

לפי המשפט הבינלאומי, חייב הכובש לפעול על-פי שני עקרונות: מחד, טובת האוכלוסייה, ומאידך, צרכיו הצבאיים. ר' דברי השופט ברק בבג"צ ג'מעית אסכאן, עמ' 795-794: "תקנות האג סובבות סביב שני צירים מרכזיים: אחד – הבטחת האינטרסים הביטחוניים הלגיטימיים של התופס בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית; האחר – הבטחת צרכיה של האוכלוסיה האזרחית בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית."  יש להדגיש כי לדעת משפטנים רבים, ככל שהכיבוש נמשך, מקבלים צורכי האוכלוסייה משנה תוקף, וגוברים על צרכי הצבא. ר' בג"צ ג'מעית אסכאן, עמ' 802-801; יורם דינשטיין, דיני מלחמה, תל-אביב: שוקן, 1983, עמ' 217-216; Antonio Cassese, “Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural Resources,” in Emma Playfair (ed.) International Law and Administration of Occupied Territories, Oxford: Clarendon Press, 1992, p. 439. בכל מקרה, כאשר אין ברירה אלא לפנות תושבים מבתיהם, יש לשלם פיצויים לאלה שנפגעו מכך. תקנות האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (האג, 18 באוקטובר, 1907), סע' 52. 

לפי אמנת ג'נווה, העברת אוכלוסייה בתוך השטח הכבוש מותרת רק לשם "שמירה על בטחון האוכלוסייה או אם צרכים צבאיים הכרחיים תובעים זאת." אמנת ג'נווה מ12- באוגוסט 1949 בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה, סע' 49.  על פי הפרשנות של הצלב האדום הבינלאומי לסעיף זה, "פינוי מותר רק במקרים [...] בהם שיקולים צבאיים מכריעים הופכים אותו להכרחי. היכן שפינוי אינו הכרחי, הוא חדל להיות לגיטימי." Jean S. Pictet (ed.). Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva: International Committee of the Red Cross, 1958, p. 280. בכל מקרה, הפינוי חייב להיות זמני, וחובה על הכובש לספק למפונים מגורים חלופיים ותנאי מחייה בסיסיים. דינשטיין, עמ' 225. 

מאחר וברור שבמקרה זה סגירת השטח ופינוי התושבים לא נעשה לטובתם, הרי שבכדי שהגירוש יהיה חוקי, הן לפי המשפט הישראלי והן לפי המשפט הבינלאומי, חובה שהגירוש יעשה על בסיס צורך צבאי דחוף והכרחי, ושאין בידי המדינה ברירה אחרת אלא לפנותם מהשטח. כפי שנראה בהמשך, לא כך היו פני הדברים במקרה זה.  

שיקולים פוליטיים בגירוש התושבים 

בדיקה של נסיבות סגירת השטח וגירוש התושבים מעלה את החשש שטענת המדינה שהשטח נחוץ לצורך אימונים של הצבא עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סע' 1. משמש למעשה רק ככיסוי לשיקולים פוליטיים, שבינם לבין "צרכים צבאיים" אין דבר וחצי דבר. 

המדינה טוענת כי צה"ל עורך בשטח אימונים של חיל רגלים, ש"מתקיימים לאורך כל השנה במחזורים של ארבעה חודשים, ובמהלכם כל השטח הינו בשימוש." שם, סע' 8. מאחר ותושבי האזור "משבשים את יכולתו של צה"ל להתאמן ומסכנים את חייהם," שם, סע' 24. הכרחי היה לגרשם מהמקום. 

בניגוד לטענה זו, מעדויות תושבים עולה כי הצבא לא התאמן במקום בו התגוררו התושבים בשנים שחלפו מאז הוצא צו לסגירת השטח לראשונה, וגם לא לאחר שגורשו מבתיהם. עדותה של מטייר סלמאן איבראהים מר'אנם, תושבת ח'רבת טובא, נגבתה על-ידי תחקירן בצלם רסלאן מחאג'נה בח'רבת טובא ב21.2.00-; עדותו של האני סלאמה שחאדה מח'אמרה, תושב ח'רבת מר'אייר אל-עביד, נגבתה על-ידי רסלאן מחאג'נה בכפר טואנה ב15.2.00-; עדותו של נאסר מוחמד אחמד רבעי, מנהל עיריית יטא, נגבתה על-ידי רסלאן מחאג'נה ביטא ב16.11.99-; עדותו של עבד אל-האדי יוסף עבד אל-האני הנטש, מודד בעיריית חברון, נגבתה על-ידי רסלאן מחאג'נה בדורא ב21.2.00-. מעבר לכך, טענת המדינה כי השטח שימש כשטח אש במהלך כל השנים, מעלה כמה תמיהות. לא ברור כיצד יכלו התושבים שגורשו להתגורר במקום, ולו במשך שישה חודשים בשנה לגירסת המדינה, במשך שנים רבות, אם השטח היה שטח אש פעיל. לא ברור גם מדוע לא נאכפו צווי הפינוי שניתנו לתושבים עוד קודם לכן. בנוסף, אין הסבר לעובדה שהתנחלות חוות מעון נותרה במקומה במשך שנתיים וחצי בטרם פונתה, למרות דרישת הצבא לפנותה. בעניין זה, פורסם באפריל 1998 בעיתון הארץ כי המינהל האזרחי פנה לתושבי חוות מעון וביקשם לפנות את המקום, אולם "המינהל הסתפק במגעים עם ההתנחלות ולא פנה עדיין לבית המשפט. כיוון שבשטח האש מתנהלים אימונים לעיתים רחוקות בלבד, לא ראו במערכת הביטחון צורך דחוף בפינוי המבנה." עמוס הראל וסמי סוקול, "ביקורת על התנהגות המתנחלים בתקרית שבה נרצח דב דריבן", הארץ, 20.4.98 (ההדגשה שלנו).

חשוב להדגיש גם שפינוי חוות מעון התבצע, בסופו של דבר, לא בשל בטענה שהיא נמצאת בתוך "שטח אש," אלא במסגרת הסכם של הממשלה עם מועצת יש"ע ופינוי מאחזים נוספים שהוקמו בשטחים בלי אישור. ר' זאב שיף, "האסטרגיה של הספסל והסככה", הארץ, 11.10.99; נדב שרגאי, "ברק הסכים לפשרה, אך בחווה התנגדו", הארץ, 11.11.99. להסכם ר' נדב שרגאי, "'הסכם המאחזים' – גרסת מועצת יש"ע", הארץ, 8.11.99.

העובדה שבמהלך השנים הצבא לא התאמן בשטח ממנו גורשו התושבים עולה גם מטענת המדינה, לפיה "חשיבותו של שטח האש עלתה בתקופה האחרונה, לאור צמצום שטחי האימונים העומדים לרשות צה"ל, עם ההערכויות מחדש באזור יהודה והשומרון, תהליך שבעקבותיו נוספו, ואף עתידות להתווסף בעתיד, יחידות לתכנית האימונים בשטח הנדון, ובכך להגביר עוד יותר את השימוש בשטח האש." עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סע' 10. מכאן, שהצורך הדחוף באזור בו התגוררו התושבים כ"שטח אש" התעורר רק לאחרונה ולכן לא ניתן לקבל את הטענה שהצו הראשון לסגירת השטח, בשנות השבעים, הוצא בשל "צרכים צבאיים." לפיכך, צו זה אינו יכול להיחשב לחוקי, כמו גם כל הצווים שהוצאו בעקבותיו. 

טענת המדינה כי בשל ההסכמים בין ישראל והרשות הפלסטינית וההיערכות מחדש בשטחים, לא נותרה לה כעת ברירה אלא לקיים אימונים בשטח בו התגוררו המגורשים, איננה משכנעת. גם לאחר ההיערכות מחדש של הצבא בשטחים, רוב שטחי הגדה המערבית הם שטחי C, כלומר בשליטה בלעדית של ישראל. לאחר ביצוע הנסיגה השניה, יישארו 61.2% משטח הגדה המערבית בשטח C. ר' נינה פינטו, "הושלם פינוי חוות מעון", הארץ, 11.11.99.  אולם שטחים נרחבים מתוכם שייכים להתנחלויות, והאפשרות של שימוש בשטחים אלה כ"שטחי אש" היא אפשרות שמעולם לא מומשה.

המדינה השתמשה בטענה שהשטח נחוץ באופן מיידי לצורך אימונים, כדי להצדיק את העובדה שלא ניתנה לתושבים כל אפשרות לערער על גירושם. לטענת המדינה, "כאשר מדובר בפינוי משטח אש, הרי שקיים צורך בפינוי מיידי מן השטח, שכן השארת אותו אדם בשטח מסכנת את חייו ומשבשת את האימונים שמקיים הצבא כל העת בשטח." עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סע' 30  . מעבר לעובדה שכפי שצויין לעיל, בפועל לא מתקיימים אימונים של הצבא בשטח, הטענה בדבר שלילת זכות הטיעון הועלתה כבר על-ידי המדינה בעבר, בנוגע לפעולות אחרות כמו גירוש מהשטחים והריסות בתים. בג"צ דחה טענה זו וקבע שזכות הטיעון היא זכות יסוד שלא ניתן לשלול אותה, גם אם אין חובה להעניקה בחוק הרלוונטי. ר' בג"צ 358/88, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. אלוף פיקוד המרכז, פ"ד מג(3)529, בג"צ 320/80 קוואסמה ואח' נ. שר הבטחון ואח', פ"ד לה(3)113, 119. ר' בהמשך ביקורת על טענת המדינה שמדובר בשטח הנחוץ באופן דחוף לאימוני הצבא.

חוסר הסבירות של טענתה העיקרית של המדינה, לפיה משמש השטח כ"שטח אש," מעלה את החשד בדבר קיומם של שיקולים אחרים, נסתרים, לסגירת השטח ולגירוש התושבים. מבחינה של נסיבות האירוע, עולם שני טעמים חילופיים:

1. שמירת השטח תחת ריבונות ישראלית בהסדר הקבע

ב15.2.00- התקיימה פגישה בין אלוף פיקוד המרכז, האלוף משה יעלון, לבין הסופרים דויד גרוסמן, דליה רביקוביץ, ס. יזהר וחיים גורי. בפגישה אמר האלוף לסופרים כי ישראל נמצאת כרגע לפני הסדר הקבע ולפני השרטוט של קווי הגבול הסופיים, ויש אינטרס ישראלי שהאזור ישאר בשטחה של ישראל. הדברים נמסרו לבצלם על-ידי דויד גרוסמן.

ב21.2.00- פורסם בעיתון "הארץ" כי "מערכת הביטחון ממליצה להותיר בריבונות ישראלית: [...] הגוש המזרחי של יישובי הר חברון (סוסיה, מעון, כרמל, עם חיבור דרומה לכיוון בקעת ערד.)"
אזור זה הוא האזור ממנו גורשו התושבים. 

מכאן, שישראל מבקשת לרשום על גבם של התושבים שגורשו הישגים לקראת החתימה על הסדר הקבע. ברור, אם כן, כי הגירוש לא נעשה בשל צורך צבאי דחוף, ולכן הוצאת צו הסגירה והגירוש בעקבותיו, בנסיבות כאלה, הם בלתי חוקיים. כפי שקבע השופט ברק, "אין המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים, הכלכליים, הסוציאליים של מדינתו שלו, עד כמה שאין בהם השלכה על האינטרס הביטחוני שלו באזור או על האינטרס של האוכלוסייה המקומית. אפילו צורכי הצבא הם צרכיו הצבאיים ולא צורכי הביטחון הלאומי במובנו הרחב." בג"צ ג'מעית אסכאן, עמ' 795-794. 

2. קשר לפינוי חוות מעון

ב10.11.99- פונתה ההתנחלות חוות מעון, בעקבות הסכם של ראש הממשלה אהוד ברק עם מועצת יש"ע. גירוש התושבים הפלסטינים מבתיהם נעשה שבוע לאחר מכן, ב16.11.99-. 

על-פי פרסומים בעיתונות, גירוש התושבים הפלסטינים היה חלק מאותו הסכם. ב18.11.99- דווח בעיתון הארץ על פינוי התושבים, כאשר "הפינוי נעשה בהתאם לסיכום בין הממשלה ומועצת יש"ע, לפיו הן היהודים והן הפלשתינאים, יפנו את שטח האש שעליו נבנתה החווה." נדב שרגאי, "הפגנות בגוש עציון נגד בנייה פלשתינית", הארץ, 18.11.99. ר' גם עמירה הס, "15 צווי פינוי תלויים ועומדים נגד משפחות של חקלאים פלשתינאים באזור חברון", הארץ, 11.1.00. עוד בטרם נחתם ההסכם, דווח בעיתונות על אפשרויות לפשרה בנוגע לפינוי מעון, כאשר אחת האפשרויות לפשרה היתה "פינוי מעט הפלשתינאים שעדיין נותרו בשטח החווה." נדב שרגאי, "שרים ביקשו מברק לדחות את הפינוי מחוות מעון", הארץ, 10.11.99.

הצו לסגירת השטח בו התגוררו התושבים נחתם עוד בחודש מאי 1999 וצווי הפינוי נמסרו לרוב התושבים באוקטובר. רק לאחר פינוי חוות מעון, הגיע הצבא ופינה את התושבים בכוח. סמיכות אירועים זו מחזקת את החשד כי ישנו קשר בין פינוי ההתנחלות לבין גירוש התושבים הפלסטינים. 

הניסיון לגזור גזירה שווה בין זכויות המתנחלים לבין זכויות הפלסטינים שגורשו הוא מוטעה מיסודו. אין כל ספק שגם אם נקבל את טענת המדינה בדבר היות הקרקע "אדמת מדינה," זכותם של הפלסטינים להמשיך ולהתגורר במקום בו התגוררו עשרות שנים, אפילו רק במשך שישה חודשים בשנה לגירסת המדינה, עולה עשרות מונים על זו של המתנחלים, שישבו במקום שנתיים וחצי, שהיו זרים לאזור ושהתיישבותם בו היתה מנוגדת לעקרונות המשפט הבינלאומי. ר' בצלם, ההתנחלות בשטחים כהפרת זכויות אדם: היבטים משפטיים ועקרוניים, מארס 1997. 


עמדת המדינה: הם לא תושבי קבע בשטח האש

הצו בדבר הוראות ביטחון קובע שהסמכות להוציא אדם שנכנס לשטח סגור ללא היתר לא חלה על מי שהוא "תושב קבע בשטח סגור." צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), תש"ל1970-, סע' 90(ג).  המדינה, כדי להצדיק את הגירוש ולהסתיר את השיקולים הפוליטיים שעמדו מאחוריו, טוענת כי התושבים שגורשו אינם "תושבי קבע" בשטח הסגור, אלא הקרקע משמשת אותם רק לצרכים חקלאיים ולמרעה. לפיכך, הפטור שבסעיף לא חל עליהם, ומותר היה למדינה לגרשם. עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סע' 16. 

יש לדחות את נסיון המדינה למקד את הדיון בשאלה האם המגורשים הם תושבי קבע בשטח הסגור או לא, שכן, כאמור, סגירת השטח נעשתה מלכתחילה בלא סמכות ולכן בוודאי לא היתה למדינה כל סמכות לגרשם. גם לולא התגוררו התושבים שגורשו בשטח, וכאמור - המצב אינו כזה, לא היתה למדינה סמכות לגרשם בהעדר צורך צבאי דחוף ואמיתי לעשות כן. 

גם אם נקבל את עמדת המדינה, הגורסת שיש לבחון את חוקיות הגירוש לפי הצווים הצבאיים, טועה המדינה בכך שהיא מתבססת על הטענה שלא מדובר ב"תושבי קבע." בצו הספציפי לסגירת השטח נקבע פטור רחב יותר, לפיו הצו לא יחול על כל "אדם המתגורר בשטח הסגור." צו בדבר הוראות ביטחון (יהודה ושומרון) (מס' 378), התש"ל1970-, צו סגירת שטח מס' /6/99ס', מיום 5 במאי 1999, סע' 4(2). העובדה שבצו סגירת השטח הרחיב אלוף פיקוד המרכז, משה יעלון, את הפטור, ובכך שינה את לשון הצו הכללי, מצביעה כי היתה כוונה מפורשת לקבוע מבחן קל יותר של מגורים בשטח, ולא של תושבות קבע. 

המדינה מעלה כמה טענות המוכיחות, לדבריה, שהתושבים אינם "תושבי קבע" בשטח הסגור וכי הם מתגוררים בכפר יטא: 

1. 	כתובתם של המגורשים במרשם האוכלוסין היא "יטא"

המדינה טוענת כי "המען אשר מסרו העותרים למרשם האוכלוסין... הוא הכפר יטא." עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סעיף 22.  

ההסתמכות על מרשם האוכלוסין כהוכחה לכך שהמגורשים מתגוררים ביטא, הינה בעייתית משתי סיבות. ראשית, הכפרים בהם התגוררו לפני הגירוש אינם מוכרים על-ידי מרשם האוכלוסין, ולכן אין כל אפשרות לרשום אותם כמען. שנית, הצו בדבר מרשם האוכלוסין קובע כי  "הרישום במרשם, כל העתק או תמצית ממנו וכן כל תעודה שניתנה לפי צו זה יהיו ראיה לכאורה לנכונות פרטי הרישום המפורטים בפסקאות... (13)." צו בדבר תעודות זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 297) התשכ"ט1969-, סעיף 11א. ההדגשה שלנו. פיסקה 13 מציינת רישום מען. כתוצאה מכך, הרישום במרשם אינו יכול להוות הוכחה חד משמעית למקום מגורים, והמדינה לא יכולה להסתמך על רישום זה כאשר מובאים בפניה ראיות המוכיחות אחרת.  


2. 	בבעלות התושבים בתים ביטא

במכתב מלשכת היועץ המשפטי באזור יהודה ושומרון לעו"ד נטע עמר מהאגודה לזכויות האזרח נכתב: "לאנשים הנזכרים במכתבך ישנם בתי קבע בכפר יטא. אי-לכך, אין אנו מוצאים תימוכין לטענתך כי הללו נכללים בגדר המונח "תושב קבוע" בשטח הסגור." מכתב מסרן רן טל, עוזר היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון, לעו"ד נטע עמר מהאגודה לזכויות האזרח, מיום 28.12.99. ר' גם עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סע' 23.  טענה זו שימשה הן את סגן שר הביטחון והן את אלוף פיקוד המרכז כדי להצדיק את החלטתם לא להחזיר את התושבים לבתיהם. דבריו של סנה נמסרו לבצלם על-ידי עמוס גבירץ מהוועד הישראלי נגד הריסות בתים, דבריו של אלוף פיקוד המרכז נמסרו לבצלם על-ידי דויד גרוסמן.

נסיונותיה של עו"ד עמר לקבל מידע מדוייק לגבי מיקומם של בתי התושבים ביטא, או לברר על מה מתבססת המדינה בקביעתה זו, עלו בתוהו. בשיחה טלפונית בין עו"ד אורית קורן מפרקליטות המדינה לעו"ד עמר, מסרה עו"ד קורן כי המידע לפיו יש למגורשים בתים ביטא הוא בעל "אופי מודיעיני" שלא ניתן למסור את פרטיו, אולם בכל מקרה לא מדובר במידע בנוגע לבתים ספציפיים השייכים למגורשים. עתירת האגודה לזכויות האזרח, עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים, סע' 21.  

שני נימוקים מערערים על טענה זו של המדינה. ראשית, במקרים רבים הבית ביטא עליו מדובר הוא בבעלות אחד מבני המשפחה המורחבת, ואין הדבר מצביע על כך שהבית שייך למשפחה כולה. בוודאי שאין הדבר מצביע על כך שכל בני המשפחה, יחד עם צאנם, יכולים לבוא ולהתגורר בבית. אם אכן היו לתושבים בתים ביטא בהם יכלו להתגורר, מן הסתם היו עוברים אליהם לאחר שגורשו, דבר שלא קרה. שנית, גם אם נקבל את טענת המדינה כי בבעלות כל אחד מהתושבים בית ריק ביטא, אין בכך כדי להוכיח שהם לא מתגוררים בשטח ממנו גורשו, שכן אין בעצם הבעלות על נכס כדי להוכיח מגורים בו. 

המדינה עושה שימוש בדיוק בשני נימוקים אלה כדי "להוכיח" שהתושבים אינם מתגוררים בשטח הסגור. לטענתה, הרישומים על בעלות בקרקע שבתוך השטח הסגור שמציגים התושבים אינם משכנעים, שכן "מצויין בהם במפורש שהקרקע שייכת לאבי המשפחה לה בנים רבים. אף אם יש בהם כדי להעיד על זיקה קניינית לקרקעות בשטח האש, הרי שאין בהם כדי ללמד על שהות בשטח, קל וחומר על מגורי קבע." עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סעיף 18.

מכאן, שלפי פרשנות המדינה, בעלות על נכס מוכיחה מגורי קבע רק אם מדובר בבתים בכפר יטא, ולא אם מדובר במערות בשטח שנסגר על-ידי הצבא. 

3. 	התושבים מתגוררים באופן עונתי בשטח

לטענת המדינה, "על פי המידע אשר הצטבר אצל אנשי המינהל האזרחי המופקדים מזה שנים על תאום הפעילות האזרחית-ממשלתית ועל הפיקוח על הבנייה והשימוש בשטח אזור הר חברון, ובכלל זאת שטח האש, ואשר להם היכרות ממשית עם שטח האש ואורחות החיים בו, עולה כי שטח האש אינו משמש כמגורי קבע אלא קרקעות בתחומיו משמשות בחלקן למרעה ולעיבוד חקלאי וכן למגורים עונתיים לצרכים אלה." שם, סעיף 21.
	
במקום אחר מסבירה המדינה למה התכוונה במונח "מגורים עונתיים:" "אנשים אלו אינם שוהים בשטח בחודשים רבים בשנה, זולת הגעה מעת לעת לצורכי מרעה עם עדריהם ובמהלך החודשים נובמבר-דצמבר לשם זריעת אותם שטחים מעובדים שבו. מגורים בשטח מתקיימים על ידם, ככלל, מחודש פברואר, ועד תחילת הקיץ, חודשים מאי-יוני." שם, סעיף 11. 

מכאן שגם לטענת המדינה, התושבים מתגוררים בשטח לפחות שישה חודשים בכל שנה, באופן מחזורי. לא ברור מדוע מייחסת המדינה לששת החודשים בהם מתגוררים התושבים ביטא חשיבות רבה יותר מששת החודשים בהם מתגוררים התושבים באזור ממנו גורשו.

כדי לחזק את טענתה שהתושבים לא מתגוררים בשטח, מצטטת המדינה את מחקרו של יעקב חבקוק על החיים במערות. חבקוק קובע כי בשנים 1982-1981, התגוררו במערות באופן קבוע כ120-100- משפחות. שם, סע' 19. ר' חבקוק, עמ' 65.  להערכתו, מאחר והתופעה של מגורי קבע במערות הולכת ומתמעטת ותושבים רבים עוברים להתגורר בבתי אבן, היא "תחלוף מן העולם תוך זמן קצר, בטווח של שנים." חבקוק, עמ' 33.  

טענה זו אינה יכולה לחזק את עמדת המדינה שהתושבים שגורשו לא היו תושבי קבע במערות. מדובר בהערכה עתידנית בלבד, ולמדינה אין כל הוכחות שהתממשה. מעבר לכך, גם אם מספר תושבי הקבע במקום ירד, אין הדבר מוכיח שמגורי הקבע במקום פסקו לחלוטין.  בנוסף, טענה זו אינה מתייחסת לאלה המתגוררים באזור באופן עונתי בלבד, שגם הם נפגעו מסגירת השטח שכן הם אינם יכולים להגיע לאדמותיהם כפי שעשו בעבר, ואשר לגביהם מדגיש חבקוק שמספרם נותר קבוע. שם, עמ' 65. 

4. הסדרים זמניים לכניסה לשטח מצביעים על כך שהם אינם תושבי קבע

לטענת המדינה, ההסדרים לכניסה זמנית לשטח הסגור שהושגו בין התושבים לבין הצבא מצביעים על כך "שעוד בעבר לא הוטל ספק בכך שאין תושבי קבע בתחומי שטח האש." עתירת האגודה לזכויות האזרח, תגובה מטעם המשיבים, סעיף 13. 

טענה זו הינה מרחיקת לכת. כל שהסדרים אלה מוכיחים הוא, אם בכלל, שתושבי האזור למדו לחיות עם העובדה שהצבא אינו מכיר בהם כתושבי קבע בשטח וקיבלו את ההסדרים שנכפו עליהם בבחינת "הרע במיעוטו." בנוסף לכך, חלק מהתושבים טוענים שהם עצמם לא ידעו על הסדרים אלה ולא הסכימו להם. למשל, עדותו של עיזאת עבדאללה עלי מח'אמרה, יליד 1947, תושב ח'ירבת אל-ספאיי, נגבתה על-ידי רסלאן מחאג'נה תחקירן בצלם ב16.2.00-; עדותו של האני סלאמה שחאדה מח'אמרה, יליד 1977, תושב ח'רבת מר'אייר אל-עביד, נגבתה על-ידי רסלאן מחאג'נה ב15.2.00-.  


הטענות שמעלה המדינה כדי להוכיח שלא מדובר בתושבי קבע, הן קלושות ולא משכנעות. הקביעה היכן נמצא "מרכז חייו" של אדם אינה פשוטה ותלוייה במכלול של עובדות. המדינה מנסה לקבוע מסמרות במציאות חיים מורכבת, ולהיתלות בפרטים שוליים כדי להוכיח מגורים בכפר יטא, וכל זאת כדי להצדיק מדיניות פסולה ובלתי חוקית. 

מאחר והמדינה לא הביאה ראיות מספקות לכך שלא מדובר בתושבי קבע, הרי שלא היתה לה, גם לשיטתה, סמכות לגרשם מבתיהם.


עדויות

עדותה של מטייר סלמאן איבראהים מר'אנם, ילידת 1960, נשואה ואם ל11- ילדים, תושבת ח'רבת טובה העדות נגבתה ע"י תחקירן בצלם רסלאן מחאג'נה ב21.2.00- בח'רבת טובה. 

אני ילידת יטא. לפני 23 שנה, כאשר הייתי בת 17, התחתנתי עם אבראהים אבו ג'ניידה, תושב ח'רבת טובא, שם גם התקיימה חתונתנו. אני זוכרת שלקחו אותי מיטא לח'רבת טובא רכובה על גמל. כל ילדיי נולדו במערה בה התגוררנו בח'רבת טובא. אף ילד לא ילדתי בבית-החולים, אלא כולם נולדו בעזרת יולדת שבאה למערה. 

חיינו היו טובים ורגועים. בבוקר בעלי היה יוצא עם הצאן, וילדיי היו הולכים לבית-הספר. אני הייתי מסדרת את המערה בה התגוררנו, מבשלת לבעלי וילדיי, ומחכה לשובם הביתה. המערה היתה גדולה ומרווחת, לא כמו המקום בו אנחנו גרים עכשיו. כל התקופה חיינו בשקט ובשלווה. חיינו הפכו להיות קשים רק לאחר שהוקמה חוות מעון, בשנת 1997, לפני כמעט שלוש שנים. 

המתנחלים נהגו להגיע לכפר שלנו כאשר בעלי ושאר הגברים היו עם הצאן. הם היו מתחילים לצעוק על הילדים. היו אומרים לנו: זו אדמה ישראלית, למה אתם נמצאים בה? הם היו מגיעים עם כלבים, והילדים פחדו תמיד מהכלבים שלהם. פעם באו אל הבן הגדול שלי שהיה לבדו בבית, ואמרו לו שעליו להודיע להורים שיתפנו מכאן, ואם לא, יהרגו אותם וישרפו את ביתם. ולהגיד לך שלא פחדנו? אני אשקר אם אומר כך. אבל לא היה לנו מה לעשות. 
 
בנובמבר 1997 בא אלינו אחד בשם אשר, מהוועדה לתכנון ובנייה [של המינהל האזרחי], ומסר לבעלי צו פינוי. אני זוכרת שנתנו לנו 24 שעות להתפנות. בעלי בא והתייעץ אתי, והחלטנו שאנחנו נשארים בח'רבת טובה כי אין לנו מקום ללכת אליו. התחלנו לחיות בפחד כי הרגשנו עכשיו מאויימים הן מהמתנחלים שמתנכלים לנו כל הזמן, והן מהצבא שבכל רגע עלול לבוא ולפנות אותנו מביתנו. אבל החלטנו להמשיך לחיות במערה שלנו כי זה המקום היחיד שיש לנו, אין לנו בית במקום אחר. 

שבועיים לאחר שמסרו לנו את הצו באו חיילים עם דחפור וסגרו את פתחי המערה בסלעים גדולים. כמו כן הרסו את האוהלים שהיו בחוץ ושימשו למגורי העדרים. גם זה לא גרם לנו לעזוב. בעלי פנה לוועד להגנה על האדמות, והם פנו לעורך-דין כדי שיטפל במקרה. 

אחרי זה לא חיינו בשלווה. חיינו בדאגה שכל יום יבואו ויפנו אותנו. המתנחלים התחילו להציק לנו יותר. הם היו מונעים מהילדים שלנו להגיע לבית-ספרם שבכפר טואנה בדרך שהיו רגילים ללכת בה.  הילדים היו צריכים ללכת בדרך עוקפת,  והדרך שהייתה נמשכת קודם לכן שעה, התארכה עוד יותר. 

לפעמים ילדיי היו מגיעים הביתה בריצה והיו משאירים את התיקים שלהם בדרך לאחר שברחו מפחד המתנחלים, כי כמעט מדי יום חיכו להם המתנחלים והטרידו אותם. לפני שנתיים שרפו המתנחלים את השעורה שלנו. בעלי התלונן במשטרת ישראל אבל דבר לא קרה. בכל זאת המשכנו לגור בח'רבת טובא, מפני שכמו שאמרתי, אין לנו מקום אחר ללכת אליו.

חיינו כך עד ה5.10.99-, אז באו אנשי המנהל האזרחי ומסרו לבעלי צו לפנות את הבית. סירבנו להתפנות והמשכנו לגור בביתנו, עד שב16.11.99- הגיעו אלינו כוחות צבא. זה היה קרוב לשעה 09:00 בבוקר. ילדיי היו בבית הספר, רק אני ובעלי היינו בבית. הם חיפשו את בעל הבית. בעלי יצא אליהם, ולא הבנתי מה שהם מדברים, כי דיברו בעברית. לאחר זמן מה החיילים לקחו את בעלי, אבל לא ידעתי לאן. הם הורו לי להוציא את הרכוש מהמערה אך סירבתי. הם התחילו להוציא דברים מתוך הבית, הרסו את האוהלים שהיו בחוץ. אפילו את הבצק שהכנתי לילדים לקחו. התחננתי אליהם שישאירו לי את הבצק כי הילדים יחזרו מבית הספר ולא ימצאו אוכל.

הם התחילו לפנות אנשים אחרים מהח'רבה שלנו. בבית לא נשאר לי כלום, אפילו את המזרונים לקחו. אני וילדי נותרנו תחת כיפת השמים, כי אטמו שוב את המערה בסלעים גדולים. תושבים מהכפר טואנה הגיעו בשעות הערב וסיפרו לי שבעלי נעצר. הם הציעו שאתארח אצלם בכפר, אבל אני סירבתי. המשכתי להתגורר עם ילדיי תחת כיפת השמים במשך  ארבעה ימים. תושבים מטואנה הביאו לנו מזרונים לישון עליהם.  ביום חמישי הגיע הצבא ואיים עלי שאם לא אתפנה הם יפנו אותנו בכוח משם. בעלי היה עצור ולא יכולתי להיאבק לבדי, אז התפניתי ועברתי לגור בכפר טואנה. 

כמעט שלושה חודשים אנחנו חיים בטואנה. קשה לנו לחיות כך: אנחנו 13 נפשות בחדר שגודלו 16 מ"ר, והוא משמש לנו מטבח, מקלחת וחדר שינה. אני וילדיי סובלים ואנחנו מתפללים לאלוהים ומחכים ליום שבו נחזור לביתנו.                                              

עדותו של מחמוד חוסיין ג'בר חמאמדה, יליד 1965, נשוי ואב לתשעה ילדים, תושב ח'רבת מופקרא העדות נגבתה ע"י תחקירן בצלם רסלאן מחאג'נה ב14.2.00- בכפר טואנה.

אבי נולד בכפר טואנה, הסמוך למופקרא, בשנת 1926. בתחילת שנות השלושים עבר אבי עם סבי למופקרא, שם היו להם אדמות מעובדות. כאשר עברו להתגורר במופקרא הם חפרו והרחיבו את המערות שם, וחפרו באר מים. 

משפחתי התגוררה באופן קבוע במופקרא כל ימות השנה, כי הם עיבדו את האדמות והשתמשו בהן בכל העונות. בחורף היו זורעים שעורה וחיטה, ובקיץ היו זורעים ירקות וטבק. באביב היה עשב למרעה של העדרים. 

אני נולדתי במופקרא בשנת 1965. התחתנתי עם אשתי במופקרא וילדיי נולדו במערה שם.  בבעלותי 5 דונמים במופקרא ו270- דונם באזור. מרבית האדמה אינה זרועה, ואנו משתמשים בה למרעה של הצאן. משפחתי ואני לא עזבנו את הכפר מאז שנולדתי. 

מאז הכיבוש ועד להקמת חוות מעון בחודש יוני 97' הישראלים לא הטרידו אותנו. מאז אותו חודש התחילה ההתנכלות של המתנחלים. היו שורפים לנו שעורה ותערובת לעדרים. בשנת 1998 הם שרפו את השעורה של משפחתי. הצבא אף פעם לא התנכל לנו, אף פעם לא הביאו לנו שום צו, אף פעם לא התקרבו לכפר מופקרא. 

ב16.11.99- הגיע הצבא למופקרא ופינה אותנו מהכפר, למרות שלא קיבלנו אף פעם צו לפינוי. מעולם לא הודיעו לנו שאנחנו נמצאים בשטח אש. 

אין לי בית חוץ מהמערה שיש לי במופקרא. לא ביטא ולא בכפר אחר. לסבא שלי היה בית בן שני חדרים בכפר יטא, שעבר לבעלות אבי אחרי שסבי ז"ל נפטר והוא מתגורר בו. אני גר עכשיו בכפר טואנה, אצל אנשים שנתנו לי חדר שאני גר בו עם אשתי וילדיי. 

עדותו של עיזאת עבדאללה עלי מח'אמרה, יליד 1947, נשוי ואב ל13- ילדים, תושב ח'רבת ספאיי העדות נגבתה ע"י תחקירן בצלם רסלאן מחאג'נה ב16.2.00- בכפר טואנה.

אני יליד יטא. בהיותי ילד עברתי עם משפחתי להתגורר באופן קבוע בח'רבת ספאיי. כל ילדיי נולדו בח'רבת ספאיי ולמדו בבית הספר היסודי בטואנה. בבעלות משפחתי קרוב ל500- דונם  באזור הכפר. בדרך כלל זרענו שם חיטה ושעורה, אבל השנה לא עיבדנו את האדמה, כיוון שלאחר הפינוי לא נותנים לנו להגיע לשם. 

תמיד היה שקט בסביבה שלנו, עד יוני 1997 כאשר הוקמה ההתנחלות חוות מעון. אז החלו המתנחלים להתנכל לנו. לאחר שדב דריבן דב דריבן, תושב חוות מעון, נהרג ב19.4.98- על-ידי פלסטינים.  נהרג, נעצרתי למשך שמונה ימים. הצבא גם הפקיע לנו שלושה טרקטורים. רק בהתערבות עורך-דין הצלחנו לשחרר אותם אחרי חודשיים, בקנס גבוה.  אני לא זוכר את הסכום.

אנשי ועדת התכנון והבניה של המנהל האזרחי הגיעה אלינו ב5.10.99- בשעה 11:00 בבוקר, ומצאו חלק מהתושבים. הם מסרו להם צו שעלינו לפנות את השטח בתוך 24 שעות. הם איימו שאם לא נעשה כן, הם יפקיעו לנו את הצאן שלנו ואת הרכוש שיימצא בביתנו. לפני ה5.10.99- אף אחד לא הודיע לנו מעולם שאנחנו גרים בשטח צבאי. רק ביום הפינוי הודיעו לנו כך.

עזבנו, כל התושבים, את ח'רבת ספאיי ב5.10- וב6.10-, ועברנו לגור בכפר אל-חמידה. שכרנו בתים, ואנחנו גרים שם עד עכשיו. שכרתי בית עבור משפחתי, עליו אני משלם 50 דינר בחודש. יש לי בית ביטא, שמשמש מחסן לתערובת לצאן ועבר אלי בירושה מאבי ז"ל. עד עכשיו אנחנו גרים באל-חמידה ומחכים לחזור לח'רבת ספאיי. 

מסקנות 

כ700- פלסטינים נמצאים מחוץ לבתיהם זה למעלה משלושה חודשים. מאות אחרים, שנהגו להגיע לאזור באופן עונתי על-מנת לעבד את אדמותיהם, אינם יכולים להגיע אליו עוד. 

גירושם של תושבים אלה הוא חלק בלתי נפרד מההשתלטות הבלתי חוקית של ישראל על הקרקעות בשטחים מאז כיבושם ב1967-, תוך רמיסה מוחלטת של זכויות הפלסטינים. במסגרת מדיניות זו, ישראל כמעט ולא בחלה בשום אמצעי: הפקעת קרקעות פרטיות, הכרזה מאסיבית על קרקעות כ"אדמות מדינה," סגירת שטחים ל"צרכים צבאיים," גירוש תושבים,  והריסת בתים. כל אלה שימשו כדרך יעילה לצבירת עתודות קרקע לצורך הקמת התנחלויות או לשם קביעת עובדות שיקלו על סיפוח שטחים מסויימים במסגרת הסדרי הביניים והסדר הקבע. לצורך מימוש מדיניות זו, התקינו המפקדים הצבאיים בשטחים שורה ארוכה של צווים צבאיים, שיעניקו איצטלא של חוקיות למעשים אלה, למרות שצווים אלה מנוגדים לדין הקיים בשטחים ולהוראות המשפט הבינלאומי. בנושאים אלה ר' בצלם, "ההתנחלות בשטחים כהפרת זכויות אדם: היבטים משפטיים ועקרוניים", מארס 1997; בצלם, הורסים שלום: מדיניות ההריסה ההמונית של בתי פלסטינים בגדה המערבית, ספטמבר 1997; בצלם, במורד הסיפוח: הפרת זכויות אדם כתוצאה מהקמת התנחלות מעלה אדומים והרחבתה, יוני 1999. 

בתשובת המדינה לבג"צ שהוגש כנגד גירוש התושבים מאזור דרום הר חברון ב1997-, כתב עו"ד מלכיאל בלס מפרקליטות המדינה, כי מאז הוצא צו סגירה לשטח בו מתגוררים התושבים, "העותרים לא עשו פעולה של ממש להסדרת ענין שהותם בשטח, ועל כך אין להם אלא להלין על עצמם." סע' 27 לתשובת המדינה לבג"צ עלי.  גם היום נתלית המדינה בטענות מפוקפקות על-מנת להטיל את האשמה לגירוש על התושבים, ולטענתה, התושבים היו אלה שהפרו את החוק בכך שנכנסו לשטח סגור, בניגוד להסדרים שהגיעו איתם, למרות שהם כלל לא מתגוררים בתוך השטח. 

ניסיון זה של המדינה להסיר מעצמה כל אחריות לגירוש התושבים, ולהטיל את מלוא האחריות על קורבנות המדיניות שהנהיגה, הוא מביש ונועד להצדיק את שלא ניתן להצדקה: פגיעה בזכויות בסיסיות של מאות אנשים, לצורך מימוש אינטרסים פוליטיים בלתי לגיטימיים של ישראל. 

בצלם קורא לממשלת ישראל לאפשר לתושבים שגורשו לחזור לאלתר לבתיהם ולהשיב להם את הרכוש שהוחרם מהם. 



