
)13 מעמוד (המשך
 במגן־דוד־ הכיר לא אמנות־ג׳נבה, מוש

הב שהעניק בעוד מקביל, כבאירגון אדום
מק ארגה שהוא לסהר־האדום, כזאת רד■
המוסלמיות. במדינות לצלב־האדום ביל

 משנה אינה האמנה על חתימה אי אולם
הבינ החוק לפי סעיפיה קיום לגבי דבר

 לא קוריאה במילחמת למשל, כך, לאומי.
אמ על חתומה ארצות־הברית עדיין היתד■

 לא וצפון־קוריאה שסין כשם ג׳נבה, נת
 הצהירו זאת למרות עליה. חתומות היו
עלי מקבלים שהם במילחמה הצדדים כל
 שלא דבר האמנה, חוקי ביצוע את הם

 להפר קוריאניים, ולצפון לסינים הפריע
בשיטתיות. אותה

 וקיימים שרירים ג׳נבה אמנת עקרונות
 לפעול המדינות על וחובה הבינלאומי בחוק

 על חתומות הן אין אם אפילו לפיהן,
האמנה.

 כיוון למדי. נוח זה מצב היה לישראל
והס ג׳נבה אמנות כל על חתומה שאינה
עצ על מקבלת שהיא בהצהרה רק תפקה

 להתעלם יכלה היא לפיהן, לפעול מה
 לאוב- ליחס הנוגעות ג׳נבה אמנות מכל

 האמנות אחת הכבושים. בשטחים לוסיה
 בנוסח אוכלוסיה״ ״הזזת בפירוש אוסרת

ו פרטיים קרקעות הפקעת פיתחת־רפיח,
 שנכבשו. שטחים על הכובש של התנחלות

 משטחים אוצרות־תרבות הוצאת מגנה היא
 הוצאת — למשל — ואוסרת כבושים,
 לא דיין למשה ארכיאולוגיים. מימצאים

 הגדה על כזו אמנה להחיל עניין שום היה
אישיים. מטעמים ולוא ורצועת־עזה,

 ישראל כי הסורים דרשו כאשר עכשיו,
 לא הם ג׳נבה, אמנת את עצמה על תקבל

העו זו הרביעית, לאמנה רק התכוונו
 תבעו הם מילחמה. שבויי בהגנת סקת

 אמנות כל את לבצע תתחייב שישראל
 לה. הנוחות אלה את רק ולא ג׳נבה,

 הדרישה, את הבין לא הישראלי הציבור
ממ בשבויים. בטיפול רק שמדובר סבר
 להסביר טרחה לא מעולם ישראל שלת

אמ משאר מתעלמת היא מדוע לאזרחיה
 את רק עצמה על ומקבלת ג׳נבה נות

 רצו הסורים אך המילחמה. שבויי אמנת
הרגי את לנצל זו, בהזדמנות להשתמש

לכ כדי השבויים בעניין הישראלית שות
 סעיפי כל החלת את ישראל על פות

הש על אמנודג׳נבה של המישנה ואמנות
המוחזקים. טחים

מתי? איו? מה?
 יותר הרבה המצב היה מעשה, ^
 חוקית, מבחינה גם ומורכב, מסובך /

הנירגשת. לדעת־הקהל נדמה שהיה מכפי
 בכלל, לחוקי־המילחמד. נוגעות האמנות
 ומדוייקות, מפורטות אינן בפרט, ולשבויים

 ארץ. בכל המתקבלים רגילים חוקים כמו
 עקרונות של שורה אלא הן אין למעשה
 מאות של ויכוח אחרי שנתקבלו כלליים,
בשנים.
 לוח־ מקום בשום נקבע לא למשל, כך,
 מילחמה אחרי העקרונות. לביצוע זמנים

 מתיז אך — שבויים כלל בדרך מחליפים
 שניסן עשר או שנה חודש, שבוע, אחרי
 הושאר והוא מקום׳ בשום נקבע לא הדבר

הלוחמים. הצדדים בין הישירים למגעים
 פצועים, שבויים החלפת לגבי הדין הוא

הא רשימוודשבויים. אספקת לגבי ואפילו
 עיתוי שום קובעת אינה הבינלאומית מנה

 שהעיתוי תמיד היא ההנחה אלה. לסידורים
 הצדדים ושלשני ישירים, במגעים יסתדר

 מכיוון ההליכים, בזירוז משותף עניין יש
לשבוייו. דואג אחד שכל

 שני רגישות בין פער שנוצר ברגע
 מו־ עלולים — השבויים לבעיית הצדדים

 מאד שונים להיות האחד של שגי־הזמן
 שקרה מה וזה השני. של ממושגי־הזמן

 דאגו לא הסורים, ובייחוד המצרים, עתה.
יש על שסמכו מפני רק לא לשבוייהם.

 למשל, שהסורים, מפני גם אלא ראל,
 ביחס עצמם שלהם לחיילים גם מתייחסים

 ישראל שמתייחסת מכפי יותר הרבה אדיש
לחייליה.

 למשא־ומתן הכל נשאר למעשה, כך,
 האמריקאי* בינלאומיים. וללחצים הדדי

 לק״ בהתקדמות המעוניינים והסובייטיים,
 עיקרי גורם מהווים הסדר-שלום, ראת

העניין. לזירוז

מיתוס שר שנו
 ב- קיבלה בעיית־השכויים ולס ^

 שאינו — נוסף צביון זו מילחמה
פולי הישגים להשיג בנסיון דווקא קשור
ממשיים. טיים

 ערב צבאות של העיקריות המטרות אחת
המיתום את לשבור היתה זו במילחמה

 צה״ל ושל הישראלי, ״הסופרמן״ של
 ב־ קיים היה זה מיתוס ״הבלתי־מנוצח״.

 קשה פגע והוא בישראל, כמו ארצות־ערב
 המדינית ובפעולה הערבי העצמי בכבוד

 בשם לזה קרא הייכל חסנין הערבית.
הפחד״. ״מחסום

 הצבא הצליח באשר נשבר מחסום־הפחד
 במיבצע־בזק, התעלה את לחצות המצרי

 השיג דומה הישג בר־לב. קו על ולהשתלט
ה התקרבו כאשר בצפון, הסורי הצבא
הירוק. לגבול שלו טנקים

 פשוט סמל לערבים דרוש היה אולם
 הסופרמן מפני לפחד קץ שישים וחזותי,

השבויים. סיפקו הזה הסמל את הישראלי.
ה בפעם הישראלי הציבור ראה כאשר
 שד הירדנית, הטלוויזיה באמצעות ראשונה

 בפוזות ישראליים, שבדים של רות־שורות
 ומרביני־ מדוכאים שבויים, של הרגילות

 שררה איכשהו, זעזוע. עליו עבר ראש,
 לישראלים. לקרות יכול לא שזה ההרגשה

החרי אחד היה זה המילחמה, זעזועי מכל
 שבויים ליד ערביים שובים ביותר. פים

 הדפוסים את שינה הדבר — ישראליים
ה בשנים בישראל שהשתרשו הנפשיים
אחרונות.

ל היתד■ ההפוך, בכיוון השפעה, אותה
 תמונות הערבי. בעולם הישראליים שבויים

עי המדוכאות, פניהם הכפותים, השבויים
 ודר המצרי בצבא הופצו המושפלות, ניהם
 לומר כדי המוראל, להרמת כאמצעי סורי

 ודם בשר הם הישראלים ראו, לחיילים:
העמדות בכל אותם. לנצח אפשר כמוכם.

ה בגדה צה״ל על-ידי שנתפסו המצריות
 המצרי הצבא של עתונים נמצאו מערבית
ישראליים. שבויים של בתמונות הגדושים

 הראשונים לתצלומים היתר. דומה השפעה
 במילחמת־ ברוסיה, גרמניים שבדים של

 הסובייטית התקפת־הנגד השנייה. העולם
התמו ולאחר־מכן ,1941 בחורף הראשונה

 בחורף בסטילינגראד הגרמני הצבא טטות
 עד רבים. שבויים לרוסים סיפקו ,1942

 ל- הגרמנית הצבאית המכונה נחשבה אז
ובהלה. אימה עוררו ואיומיה בלתי-מנוצחת,

רוע אלה שבויים שהראו יומני־הקולנוע
ו מדוכאים בסחבות, לבושים מקור, דים

 המיתוס את אחת בבת שברו מושפלים,
 הגרמני החייל ושל המנצח, הוורמאכט של

 את רק לא עודד הדבר עליו. לגבור שאין
 מדינות־המע־ את גם אלא הסובייטי, העם
 לא אלה, תמונות שנתפרסמו אחרי רב.
 גם לקדמותו, הגרמני לצבא היחס חזד

חדשים. ניצחונות שנחל אחרי
 נוספו דומה. תגובה להשיג קיוו המצרים

היש השבויים מן כמה של דבריהם לכך
 באיומים, כנראה מהם שהוצאו ראלים,

 מן להגר רצון והביעו לישראל שהתכחשו
 הפכו האשכנזים כי טען אחד שבוי הארץ.

או והפקירו לבשר־תותחים, הספרדים את
 קאהיר ברדיו קרא זה שבוי לשבי. תם

 ושלום השחורים ״הפנתרים בעד להצביע
כהן״.
 חובר הזה התמליל אם לדעת קשה לא

 ואם עצמה, המצרית התעמולה על־ידי
מה אלה הצהרות לקרוא השבדים הוכרחו

 שחיילים העובדה עצם אבל באיומים. כתב
 ואומרים כאלה לאיומים נכנעים ישראליים

 להריסת היא אף מוסיפה כאלה, דברים
הישראלי. האדם־העליון של המיתוס

 השמיים מן כמה בלטו זאת (לעומת
בעמי הערביים בשידורים גם הישראליים

 וב־ הבוטחות בתשובותיהם הגאה, דתם
הבלתי־נכנעת). החזותית הופעתם

 מנגנוני־ עם היה וגמור מנוי פנים, כל על
ה השבויים מן להפיק הערביים התעמולה
 לשינוי המכסימלית התועלת את ישראליים
 שמנגנוני להניח יש הנפשיים. הדפוסים
 את השבויים פן להפיק ניסו המודיעין

 גרם, הוא שגם דבר הצבאי, המידע מירב
ובהעב שמותיהם במסירת לעיכוב בוודאי,

חקי גם אגב, הצלב־האדום. לפיקוח רתם
 מנוגדת מהם, מידע והוצאת שבדים רת

 ,4 מספר אמנת־ג׳נבה של 17 לסעיף
 מלחמה שבדי לשעבד ״אין כי הקובעת

 ידיעות מהם להוציא ואין לעבודות־כפייה
ברצונם.״ שלא

ביט טנח
לשבויים, היחס כל תלוי מעשה

 הדבר דק. חום על המילחמזת, בכל /
 במלים הטמון הפאראדוכס מעצם נובע

הומאנית״. ״מילחמה או מילחמה״, ״חוקי
 כל ולמוות. לחיים מאבק היא מילחמה

 יריבו, את להשמיד משתדל במילחמה צד
במהו הם וההרס ההרג אלימים. באמצעים

 אפשר איך כן, אם המילחמה. של תה
ל או למילחמה, הומניטארי יסוד להכניס

 מיגבלותי עליה הטיל
 זה לפאראדוכס פיתרון שמצא האיש

 350 לפני שחי הולנדי, הוגה־דיעות היה
 הלטינית, כגירסה (או, דה־גרוט הוגו שנה.

 שלושים־השנה, מילחמת בימי חי גרוטיוס)
ביו וקטלניות ההרסניות המילחמות אחת

 בה זו, מילחמה האנושות. בתולדות תר
מדי באינטרסים דתיות קנאויות השתלבו

 קטלה אירופה, מרכז את הדסה ניים,
והנחי גרמניה, מאוכלוסיית שלישים כשני

 שממנה מכה המערבית התרבות על תה
 מילחמה באותה היום. עד החלימה לא

 חיילים של גדודים הצדדים בשני פעלו
 באזרחי אבחנה ללא שהתעללו שכירים,

ובזזו. שדדו אנסו, רצחו, המדינות, כל
ל פרגמטי קנה־מידה המציא גרוטיוס

 לניצחון שדרוש מד. כל המילחסה: כללי
 דרוש, שאינו מה כל מותר. — לו ותורם
אסור. — סתם אכזריות ומהווה
 והשלום, המילחמה חוק מל הגדול. ספרו
ל בדרך תמרור הפך הגרמנית, בשפה
 המילחמה. על הומניטארית מיגבלה הטלת

 דתיים הוגי־דיעות כמה לו שקדמו אף
 אדם מכל יותר גרוטיום השפיע בעיקרם,

 דורו על וגם הבאים, הדורות על אחר
 על במיוחד גדולה היתד. השפעתו שלו.
 מילחמת של הגדולים המצבאים אחד

 גוסטאב השוודי המלך שלושים־השנה,
אדולף.

והרומ היוונים כבר כי הוכיח גרוטיום
 אנושי. חוק־מילחמה בפיתוח התחילו אים
ל שבויי־מילחמה נמכרו קדם שבימי אף

 ולקטיעת לעינויים קורבן ונפלו עבדות,
 הערבים גם קבוע. כלל זה היה לא אברים,

 מאוד הומאניים שהיו כללי־מילחמה, קבעו
 העולם על רושם ושעשו תקופתם, רקע על

הנוצרי.
 אכזרית המילחמה הפכה בימי־הביניים

 מילחמת-אזרחים שדרה באירופה במיוחד.
 וקטלו בזזו חמסו, כשהאבירים מתמדת,

נק פשוטים חיילים רעהו. נתיני את איש
 שוחררו רמי־מעלה אבל רחמים. בלי טלו

כופר. תמורת
 טרתות המדינות החלו גרוטיוס אחרי
הס הסילחמה, להגבלת דו־צדדיים הסכמים

כבו ובאוכלוסייה בשבויים הטיפול דרת
 דבר — ספינות־סוחר בזכויות ובעיקר שה,

נק קשרי־מיסחר. קיום לשם דרוש שהיה
 את רבה במידה שהגבילו כללים בעו

המילחמה. אכזריות
 ההומניטארית שהמחשבה אחרי נם אולם

ו הלך לשבויים והיחס מאוד, התקדמה
 וקשה — מזוויעים חריגים אירעו השתפר,

 האנושיים הכללים נשמרו במה עד לדעת
 נאפוליון היסס לא כך למעשה. הלכה
 שלו שבויי־המילחמד. כל את לרצוח הגדול

 ביפו, שנערך בטבח קר, בדם באדץ־ישראל
בנסי עימו לקחתם לו נוח היה שלא מפני
למצרים. גתו

 וגברה הלכה 19ד.־ המאה במהלך אולם
מחייב. בינלאומי חוק לחקיקת הדרישה

הארוס הצלב דגר
ת השלישי נאפוליון ניצח 1859 שנ

 סולסרינו של בקרב האוסטרים את
 סופר כתב שנים שלוש כעבור באיטליה.
 זוועות על קטן ספר ג׳נבה, תושב שווייצי,

 המחפיר היחס על ובמיוחד הזה, הקרב
 ספרים מאותם אחד זה היה לפצועים.

גדולות. תנועות שהולידו בהיסטוריה
 והדבר התיאורים, מן נסערה דעת־הקהל

 בג׳נבה לזמן שווייץ ממשלת את המריץ
 אנושיים כללים לקביעת בינלאומית ועידה

 הראשונה אמגת־ג׳נבה נולדה כך בסילחמה.
 ותוקנה 1906ב־ שהוחלפה ,1864 בשנת

לפעו הבסיס הן אלה אמנות .1949ב־ שוב
 הוא האדום הצלב (דגל האדום הצלב לת

 שווייץ בדגל השווייצי. הדגל של היפוכו
 ובדגל אדום, רקע על לבן צלב מתנוסס
 על אדום צלב מתנוסס הבינלאומית האמנה

לבן). רקע
 הרוסי בצבא לשימוש הוכנס 1868 בשנת

 דווקא המריץ הדבר מתפוצץ. כדור־רובה
בינ לוועידה לקרוא הרוסית הממשלה את

ב (לנינגראד). פטרסבורג בעיר לאומית
 במיל- היחידה ש״המטרה נקבע זו וועידה

 של הצבאי הכוח את להחליש היא חמה
 של מירבי מיספר הוצאת על־ידי האוייב,
 צורך אין לפעולה.״ מחוץ אל חיילים
 או בפציעתו די — כך לשם אדם להרוג

 אובד השבוי צבאית, מבחינה בלכידתו.
 די מטרת־המילחמה השגת ולשם לצבאו,

 ן צבא ״השמדת בשבי. אוייב חייל בלקיחת
הגופ ההשמדה את מחייבת אינה האוייב״

 לטיפול המוסדי הבסיס זהו חייליו. של נית
 שבוי כלפי האכזריות כל בשבויים. נאות

 ניצחון, להשגת מועילה אינה ומישפחתו
פסולה. כן ועל — מיותרת היא

אז באוכלוסייה הטיפול לגבי הדין הוא
 מותו את ההופכים סוגי־נשק לגבי רחית,

 שוד ביזה, לבלתי־נמנעת, הנפגע של
 מעשים באלה וכיוצאים אוצרות־תרבות,

 ולא להם שאין ופשעי־מילתמה, אכזריים
 ההגדרה אגב, צבאי. ניצחון השגת עם כלום

 רק נקבעה סשעי־מילחמה של המדוייקת
 את לשפוט הפריע שלא דבר ,1949ב*

פיהם. על הנאציים המילחמה פושעי
 הצטיינה האמריקאית מילחמת־האזדחים

 ומיל- שבויים, כלפי במיוחד אכזרי ביחס
 הוסיפה 1870 משנת צרפת—פרוסיה חמת

 . בפאריס נולדה 1872 בשנת זו. אכזריות על
 שבויי- של מנת־חלקם שיסור למען אגודה

 על נפלה הזו האגודה תעמולת מילחמה.
 בבריסל נתכנסה 1874 ובשנת פוריה, קרקע
 מפורטים כללים שקבעה בינלאומית ועידה
 ועידה מילחמות. של הומאני לניהול יותר

 וה־ הבריטים, על־ידי הוכשלה אמנם זו
 למיסמך הפכה לא בה שנתקבלה הצהרה
 היתה המוסרית השפעתה אולם מחייב.

 הזמן במשך נתקבלו שלמעשה חזקה, כה
 בינלאומיות ועידות כמה עקרונותיה. כל

 1 האג, ההולנדית בעיר 1899 מאז שהתכנסו
בינלאומי. לחוק אלה עקרונות הפכי

 לשבויי- היחס את מסדירות אלה אמנות
 שבויים מיד להחזיר מחייבות מילחסה,
לשבו שכר לשלם מחייבות קשה, פצועים

 לעיתונאים המקביל היחס את וקובעות יים
והנופ לצבא הנילווים אזרחיים ולקבלנים

 ונלכדו, שברחו לשבויים היחס בשבי, לים
 המדינות כל ועוד. בפצועים, הטיפול
 אם גם אלה, לאמנות למעשה, כפופות,

עליהן. חתמו לא
הבינ האדום הצלב השבוע פעל כאשר

 משנת ג׳נבה אמנות על התבסס הוא לאומי,
 בהעדר אולם הבינלאומי. החוק ועל 1949
חו ולכסייח להוצאה־לפועל בינלאומי גוף

 לסמוך תמיד, כמו האדום, הצלב נאלץ קים׳
 1 הת- על הבינלאומית, דעת־הקהל לחץ על

 האינטרסים על ובעיקר המעצמות, ערבות
עצמן. וארצות-ערב ישראל של ההדדיים

 של בסופו יצליח, זה שלחץ ספק אץ
בינ אך השבויים, לשיחרור להביא דבר,
 , למשפחותיהם בל-יתואר סבל נגרם תיים

 אם יודעות שאינן למשפחות ובעיקר
בקרב. נפלו או שבויים בניהן


