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 בסביבת משהו בהרבה: כן, על קטן,
ואשה. איש אלו•

#ההתעללות
 הופיעו העולם שלעיני עוד ף*

 הישראליים המשוחררים שישה
 סביר מיחס שנהנו עליזים, כצעירים

 קשות תמונות העולם ראה אש״ף, בידי
דווקא. הישראלי מהצד ביותר

 אלפי את הראתה הטלוויזיה
 ומשוח־ אל־אנצאר משוחררי

 כשהם הישראלי הכלא ררי
 איש קשורים כצאן, מובלים
 וחבושי־־עי־ כפותים לרעהו,

 ובלתי־ משפילה בצורה ניים,
אנושית.

 בישראל מישהו רצה כאילו זה היה
 כבלתי״הומאנית, המדינה את להציג

ההומאני. אש״ף מול
 של הטוב בשמה חיבל מי

ישראל?
 וכי צבאית, היתה ההחלטה כי נראה

 ירון, עמוס תת־אלוף לה אחראי
המיבצע. על האחראי

 לאחר־מכן, שנמצאו התירוצים
 הם ״מתאבדים״, מפני חשש היה כאילו

המשוח בקרב מבישים. דיברי־הבל
 הם אלה איראניים. שיעים אין ררים

 לחזור עניין להם שיש פלסטיניים,
 פעולת־ שום האפשרי. בהקדם הביתה

מצידם. צפוייה היתה לא התאבדות
 לפני האחרון, ברגע אך

 להם הוזרקה לחופשי, שילוחם
 שינאה של אחרונה זריקה

 דיכוי של אחרון זיכרון לישראל,
והשפלה.
 ראוי היה זו בפרשה הטיפול
 זו התעללות על הכתבה לצבא־חלם.

 ועשתה הישראלית, בטלוויזיה שודרה
 סירבה היום למחרת ביותר. קשה רושם

 שצילמה צה״ל, של יחידת־התעמולה
 התמונות את לשחרר המאורע, את

 כפי כלי־התיקשורת, לרשות ולהעמידן
 גס כאלה. במיקרים השיגרה שמחייבת

מסך־הברזל. ירד זו פרשה על

בנוח #גירוש
*  שהוטסו אותם מבין ניכר לק ך

 כורחם. בעל זאת עשו לאלג׳יריה 1 1
בישראל. להישאר רצו הם

הביט ״האסירים רוב את כולל זה
בבתי־הסוהר. כלואים שהיו חוניים״,

 כדי כביר לחץ עליהם הופעל
 בנמל־התעופה עוד דעתם. את לשנות

 ויתור על לחתום האסירים סירבו בלוד
 זאת עשו הם הישראלית. אזרחותם על
 שיוחזרו עליהם איימו כאשר רק

אח ישוחררו ושתחתם לבתי־הסוהר,
רים.

 אין זכויות־האדם. את נוגד הדבר
 גם אזרחיה, את לגרש רשאית מדינה

בכלא. וישבו חמורה עבירה ביצעו אם
 שבוחר מי נבון. גם זה אין

 שבחר להניח סביר להישאר,
 קל תקינים. בחיי־מישפחה

 שזהותו מאחר עליו, לפקח
 לאל־ שטס מי ואילו ידועה.
 לחזור אלא ברירה לו אין ג׳יריה,

הלוחמים. לשורות
#.,סננהנוואה״

*  וכל מכל לפסול גם יש זה רקע ל *
 שונים, אישים של הפיטפוטים את
 הסכנה על והצבאית, האזרחית בצמרת
 ולכוחות־ המדינה לביטחון הנוראה

 אלפי של משיחרורם הנובעת צה״ל
בדרום־לבנון. שנשארו ״המחבלים״

 המשוחררים דיברי־הבל. הם אלה
 אלא ״מחבלים״, אינם במקום שנשארו

 השהות כי אם — אזרחים־סתם
 אליהם והיחס באל־אנצאר, הממושכת

 לידידי־ אותם הפכו לא בוודאי שם,
ישראל.

 באים אלה דיבורים כאשר
 פיקוד■ אלוף כמו אדם מפי

 החשד את מעוררים הם הצפון,
 כאן לעצמו מכין שמישהו

 כישלונות של למיקרה אליבי
בעתיד.

מוות״ #,,עונש
 כרגיל, הגיעו, הטימטום שיא ^
 המערבית, בגדה המתנחלים /
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במדינה  ל״מ־ עונש־מוות להנהיג שתבעו
 החזרתם את למנוע כדי חבלים״
בעתיד.
 כל כי הטוענים פסיכולוגים יש
 כל וכלפי ארץ בכל עונש־מוות, התובע

 עצמו על מעיד בני-אדם, של שהוא סוג
 לעונש־מוות התביעה מופרע. שהוא
למופרעות. סימפטום למעשה, היא,

 חוסר-ההיגיון רציונלית, מבחינה
לשמיים. ממש זועק זו שבתביעה

 להורג ישראל תוציא אם
 השני הצד יוציא ״מחבלים״,

 אשר חיילי־צה״ל את להורג
 היה לא זה במיקרה לידיו. יפלו

 השבוע לשחרר צורך אמנם
 שששת מפני — ״מחבלים״
 היו הישראליים השבויים
להורג. מזמן מוצאים

 בטירוף חש הישראלי הציבור
 לא והיא זו, בתביעה הטמון הפאשיסטי

 שודרה היא אך בתשומת־לב. זכתה
כלי־התיקשורת. בכל כבוד ברוב

,ברתי־חוק שיחווו #
 אן קטן פרט נשכח ההמולה כל ^
״הא שיחרור מאוד: משמעותי ^

 היה השפוטים הביטחוניים״ סירים
בהחלט. בלתי־חוקי

 אי־אפשר ישראל, חוקי פי על
 אלא שפוט, אסיר לשחרר בכלל

 המתקת■ או חנינה באמצעות
 נשיא־המדינה(או, מטעם עונש

הרמטכ״ל). מסויימים, במיקרים
 האסירים עברו לא שידוע, כמה עד

כזה. מישפטי תהליך ששוחררו

מונטבלסקי שבוי־משוחרר
בשפע טרמפיסטים

 פליליים אסירים באמת היו אילו
 ממשלת־ישראל שטוענת כפי רגילים,

 בלתי־חוקי היה השיחרור הרי מזמן,
בעליל.

 שסירבה ממשלת־ישראל,
 להעניק השנים כל במשך

 מעמד שנלכדו לאנשי־אש״ף
התיי — שבויי־מילחמה של

 כאל השבוע אליהם חסה
דבר. לכל שבויי־מילחמה

 חילופי־ של במיסגרת שיחרורם,
 כל כי בדיעבד אישרה שבויים,

 היו לא וחבריהם האלה האסירים
שבויי־מילחמה. אלא למעשה,

 בעתיד כי ספק שאין מכיוון
 של במיסגרת נוספים אסירים ישוחררו

 בעיסקה למשל חילופי־שבויים,
 אחמד של אירגונו עם הצפוייה
 נשלל מדוע השאלה נשאלת ג׳יבריל,

 שבויי־ של המעמד עתה עד מהם
מילחמה.

קודם? לא מדוע #
 לא מדוע השאלה שאלת ן

 גרם מה מזמן. אלה חילופים *■בוצעו
חודשים? של לעיכוב
 נאמר אש״ף ראשי מפי

 מזמן הסכים האירגון כי השבוע
 היה ואפשר אלה, לתנאים

 החילופין את לבצע מבחינתו
רבים. חודשים לפני

 בפרטי שותף לא שהציבור מכיוון
 אין לאחר־מעשה, לא גם המשא־והמתן,

 השיקול ואם לעיכוב, גרם מה לדעת
נכון. היה

 האחרונים החודשים במשך כי ידוע
 לא שישראל מפני הדברים, התעכבו

 השישה, שיחרור על בנפרד לדון רצתה
 השניים את גם בעיסקה לכלול מבלי

 זה תנאי על ויתרה ישראל האחרים.
טריפולי. מאורעות לאור
מכאיב. כי אם נכון, שיקול היה זה

 ברור היה לא המצב האם היא: השאלה
 לפחות חודשים, וכמה כמה לפני כבר
 האם בפת״ח? ה״מרד״ שפרץ מאז

 יאסר בין סופית שנפערה התהום
 היתה לא ג׳יבריל אחמד ובין ערפאת
ברורה?

 שתצטרך מזמן ידעה ישראל
 ואת אסירים, של גדול מיספר להחזיר

 הארכיון עם יחד אל־אנצאר, כלואי כל
 היתה גם היא הפלסטיני. הלאומי
 שלא מזמן ידע אש״ף לכך. מוכנה
 מדרישותיו כמה להגשים יצליח

 של מעמד (הענקת המקוריות
 בישראל, לאסיריו שבויי־מילחמה

 ברור היה זה כל באש״ף). כלשהי הכרה
 חודשים כמה לפני כבר המעורבים לכל

 אישי). יומן (ראה
מוצדק? היה העיכוב האם
 החזרת על אש״ף עמידת אגב,
 הלאומי, מוסד־המחקר של הארכיון
 במערב־ביירות, צה״ל על־ידי שהוחרם

 האירגון. של אופיו על הרבה מעידה
 האסירים מיספר על התפשר אש״ף

 להתפשר מוכן היה לא אך ששוחררו,
זה. סעיף על

 מוכיח אחר פרט מכל יותר אולי
 כתנועה אש״ף של מהותו את זה דבר

 הלאומית למורשה הדואגת לאומית,
 מאשר יותר אף הפלסטיני העם של

חבריה. לשלום

הטומכיסטים #
של המכוערים הצדדים *^חד

 כמו החזרת־השבויים, פסטיבל 4\
 היה אחרים, לאומיים בפסטיבלים

 שביקשו ה״טרמפיסטים', של הופעתם
עצמם. את להבליט
 של האמיתיים הגיבורים אחד
 ראש נתיב, משה האלוף(מיל.) הפרשה,

 רק והוזכר הצידה, נדחק לשעבר, אכ״א
 שמואל עלה העגלה על ואילו בקושי.
תמיר.

 הפרשה בכל תמיר של חלקו
 רק לעניין נכנם הוא שולי. היה

האחרון. בשלב
 הפלסטינים לכל ידוע שהוא מכיוון

 הנפת את ההופך תמיר״, ״חוק כאבי
 חמור, לפשע הפלסטיני הלאומי הדגל

 לחוסר־ נוסף גילוי זה במינוי היה
השני. הצד לתחושות הרגישות
 את הפך הוא הגדול בפסטיבל אולם

 שר־ לצד העיקרי, לשושבין עצמו
 היה תפקידו שגם ארנס, משה הביטחון

 האורגיה מן ישר שבאו השניים, שולי.
 את כבשו שפירא, אברהם של הבזבזנית

 והיו התוכניות בכל הופיעו הבימה,
 שהקאריירה לתמיר, חתני־השימחה.

 הנשיה, לתהומות צנחה שלו הפוליטית
השמיים. מן ברכה זאת היתה

 תמיר ״גילה״ במסיבת״העיתונאים
 לרבים ידועה שהיתה עובדה,

 להנחה בסיס שיש בסוד: ושנשמרה
 בידי נמצא הנעדרים מחמשת שאחד

 מייד לתמיר הנחיל זה גילוי ג׳יבריל.
כלי־התיקשורת. בכל גדולות כותרות

 החליט מי היא: השאלה
 שפיר־ זה, מפוקפק גילוי לפרסם

כה? עד נמנע סומו
 הופעתו היתה מפוקפקת פחות לא

 שגונה האיש, ירון. עמוס תת־אלוף של
 לחקירת הוועדה על־ידי ושנענש

 את מצא ובשאתילא, בצברה הטבח
 על להתלוצץ כדי כשרה השעה

 כי סיפר במסיבת־עיתונאים הזוועה.
 כנראה, (והיה, המיבצע על פיקד הוא

 למרות השליליים) לצדדיו גם אחראי
 זאת. מלעשות ״מנוע״ בעצם שהוא
 למסקנת היא הכוונה כי הבינו הכל

 על לפקד עליו שאסרה ועדת־החקירה,
 הלצה, בכך ראה ירון בצה״ל. כוחות

 בצחוק״, ״פרצו הנכנעים והעיתונאים
עצמם. על-ידם שדווח כפי

לאומית הסנמה #
 התמיהות הספקות, כל ם * י•
 כי ספק אין השליליות, והנקודות כ1

 היתה אלה בתנאים השבויים החלפת
 בתמיכה וזכתה ונכונה, מוצדקת
 קומץ רק דעת־הקהל. של מכרעת
 הימין, של המטורפים בשוליים אנשים,
לכך. התנגד

 בפה להיאמר צריך הדבר
 המשך את לאפשר כדי מלא,

 כל לשיחרור עד המיבצע
השבויים.

)7 מעמוד (המשך
 עתה שולטים היהודית במדינה ואילו
 של לפשרה שהתנגדו האנשים אותם

אז.
 ו947ב־ ניצחו אילו הגורל: צחוק

 שמיר יצחק בגין, מנחם כמו אנשים
 קמה היתה לא ארנס, ומשה

 שהישוב 'ויתכן מעולם, מדינת־ישראל
 שבו המצב באותו כיום נתון היה היהודי

הפלסטיני. היישוב עתה נתון

חוץ יחסי
מכובד אורח

 בלבביות. התקבל האורח
 הנותן בדם, המגואל המישטר

נאציים, לרוצחים מהסה
בישראל. בהחלט מקובל

 בעולם אחת מדינה עוד שאין יתכן
 צ׳ילה של שר־החוץ יכול שבה המערבי
 להיתקל מבלי רישמי, ביקור לערוך

 בעלי־מצפון. של סוערות בהפגנות
 ישראל. אחת: חריגה רק יש

 שוויצר, מיגאל לכל. מעל חוק
 רצחנית דיקטטורה של שר־החוץ

 במערב לה שני שאין ומגואלת־בדם,
בישראל. ביקור ערך

 כבוד. ברוב כאן התקבל הוא
 מיהר נסים משה (בפועל) שר־החוץ

 שר־החוץ סגן עשו וכך לחבקו,
ואחרים.

 קטנה. שאלה התעוררה אומנם
 המקומיים הרוצחים אלפי בקרב

 גם מסתתר הנאצי, האופי בעלי בצ׳ילה,
 אחד ראוף, ולטר זהו מקורי. נאצי רוצח

לביטחון הראשית ״הלישכה מראשי

 אדולף גם נמנה קציניה שעם המדינה,״
יותר. נמוכה דרגה לו שהיתה אייכמן,

 בהווה, ומסרבת בעבר, סירבה צ׳ילה
 המוני לרצח האחראי זה, איש להסגיר
 הסביר זה בביקור גם ואחרים. יהודים

 כי המנומסים למארחיו בנימוס השר
לצערו. אפשרי, אינו הדבר
 כשהמדובר לא בצ׳ילה. חוק יש

 - והנרצחים הנעלמים בבני־הארץ,
 נאציים. ברוצחים הוא כשהמדובר אבל

לכל. מעל הוא והחוק
 אפתעה היתה לא ליהודים. רק
 המארחים שבין הלבביים ביחסים

והאורחים.
 כל עם מיודדת ממשלת־ישראל

 באמריקה הרודניים המישטרים
 וסיוע נשק להם ומספקת הלאטינית,

 שלה ביוזמתה הן זאת עושה היא אחר.
 כקבלנית־מישנה הן ריח״), אין (״לכסף

ארצות־הברית. של
 ממשלת אין ארצות בכמה

 מפני בגלוי, לפעול יכולה וושינגטון
 גורם הרצחניים למישטרים סיוע שכל

 בארצות־הברית, מצפוני לזעזוע
 בקונגרס. ולמחאה המוניות להפגנות

 מסרה אלה במדינות הטיפול את
לישראל. וושינגטון

 מחאות אין הפגנות, אין בישראל כי
 קורה מה לו שאיכפת פרלמנט ואין

עב לא אם - ברחבי־העולם לבני־אדם
ברית־מילה. רו

 להרגיש היה יכול שוויצר מיגאל
בבית. כמו בישראל עצמו את

הפגנות
בנינר גופות עד ״פסטיבל

 מישפחות ובגי שכולים הורים
 בשדה הפגיגד חיילים של

התעופה.
 שעשו הפסטיבל את ״כשראיתי

 נפגעתי ממש שחזרו, השבויים סביב
 שהשימחה יודעת אני אישי. באופן
 שימחה שאין יודעת ואני גדולה, היתה
 חזרו שבניהן למישפחות שהיתה כמו

 היה אפשר אבל ממושך, כל־כך משבי
ובשקט. בצינעה יותר הכל את לעשות
 דבר מזה לעשות היה צריך לא
 יותר בארץ שיש מכיון גדול, כל־כך
 מישפחות חמישים מאות מחמש

 רוצים היו אלה וגם חזרו, לא שבניהם
בריאים.״ חוזרים בניהם את לראות

 יואב, של אמו שפיגל, אפרת
 השנה ביום בלבנון שנפל קצין־צנחנים

 ביום עמדה הבלתי־נגמרת, למילחמה
 לנמל־התעופה בכניסה השבוע הראשון

בידה. גדול כששלט בן־גוריון
 הורים עם ביחד הפגינה היא

 קבוצת עם וביחד אחרים שכולים
 נסעו שבו ביום שתיקה נגד הורים

 לארצות־ ארנס ומשה שמיר יצחק
 עם מיסמך־הבנה עוד על לחתום הברית

 כספי סיוע עוד ולבקש האמריקאים
 לא מהם שאיש מתמשכת, למילחמה

 הממשיכה מילחמה - סופה את רואה
קורבנות. לתבוע

 היתה שפיגל אפרת לחזביר.
השבויים. פסטיבל אחרי מזועזעת

 בני,״ את שרצחו על אסלח לא ״לעולם
 הוא הזה ״הפסטיבל בכעס. אמרה
 השכולות. במישפחות חמורה פגיעה

 לא איש חגגו, כשכולם הזה, הזמן וכל
 שלנו הבנים את הזכיר לא ואיש דיבר
 למישפחות התייחס לא איש חזרו. שלא
בניהן.״ את לחבק יזכו שלא

 לנמל־ הגיעה המפגינים קבוצת
 המוקדמות. בשעות־הבוקר התעופה
 כולם אנשים, של אחדות עשרות
 להפגין צורך הרגישו עובדים, אנשים

ראש־הממשלה של יציאתו בעת
 קבוצת בין פגישה חטוף. מבט

 שעמדה ראש־הממשלה, לבין זו הורים
 נסיעתו. בגלל בוטלה השבוע, להיערך

 לשמיר, מיכתב ההורים שלחו לכן
 כבוד ״בידיך, במילים: המסתיים

 ולכן - והסמכות הכוח ראש־הממשלה,
 מייד לפעול ואחריות החובה עליך

 ולהחזרתו מלבנון צה״ל להוצאת
 הגנה צבא והבלעדי: האמיתי ליעודו

 קביעת תוך וזאת לישראל.
 עם הצפון. ליישובי סידורי־ביטחון

 לך קוראים אנו לארצות־הברית צאתך
 העלולה התחייבות מכל להימנע
 בלבנון שהותנו את יותר עוד להאריך
 צבאיים בעימותים אותנו ולסבך

נוספים.״
 פניהם על חלף ראש־הממשלה

 חטוף מבט לעברם שלח הוא במכוניתו.
המטוס. אל בדרכו והמשיך

ההורים בהפגנת ושפיגל זוטרמן שכולים הורים
תנוד תבקשי עוד ..מה מאי


