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ואשס על שידהס כפופים, ופלסטינים ישראלית אלה העולם: לעיני פרידה תמונת

 החי בשידור הראשון, ברגע
 השבויים אחד הספיק עוד בטלוויזיה,

 איך נשאל כאשר מילים. שלוש להגיד
 ״טוב!״ השיב: השבויים, אל היחס היה

מאוד!״ ״טוב מחשבה: ואחרי
 על הופעל העניין. נגמר בזה

 כדי כביר לחץ ומישפחותיהם השבויים
 לשישה שקרה מה נוסף. מידע למנוע

 ורבע שנה במשך ישראליים שבויים
 לא כמעט הדבר ביטחוני. סוד הפך —

 שניתן לחופש אותו משווים אם ייאמן,
 אשר האמריקאיים, לבני־הערובה

 כל את מילאו מטהראן בחוזרם
בסי האמריקאיים אמצעי־התיקשורת

קורותיהם. על מפורטים פורים
 מטומטם. אינו הציבור אבל

 הוא המתרחש. את תפס הוא
 לב שם בשבויים, המתבל
 קלט המצויין, הגופני למצבם

 והסיק: ושם, פה הרמזים את
 בלבד זה לא אלה לשישה

 של מעמד בפועל שהוענק
 שהיחס אלא שבויי־מילחמה,

יותר, עוד טוב היה
 כאשר בטריפולי, המילחמה בשיא

 נתונים היו עצמם לוחמי־אש״ף
 הכל את עשו הם מתמדת, בסכנת־חיים

 מכלל ולהוציאם השבויים על להגן כדי
 שווה היה להם שניתן האוכל גם סכנה.
שוביהם. שאכלו לאוכל

 גם מה נעימה. חווייה אינו שבי שום י
 מיחס הסתם, מן חששו, שהשבויים

 שגרמו לנסיבות בישראל הציבור
 סבירים היו התנאים אך ללכידתם.

הנתונות. בנסיבות ביותר
 של אמו אמרה בטלוויזיה בראיון

 שבמהלך חזן, רפי השבויים, אחד
 את לחלוטין שינתה היא חודשי־השבי

 שהיתה האשה, אש״ף. כלפי יחסה
 למדה תנועת־החרות, של חסידה בעבר
לאומי. אירגון הוא אש״ף כי להבין

 השימחה טוב. היה מעשה ץ*
 ומוצדקת. אמיתית היתה 1 1

 חילופי־ על שהחליטה הממשלה,
 של רחשי־הלב את ביטאה השבויים,

 פידיון־ מיצוות על שחונך הציבור,
שבויים.

מפוק סממנים למיבצע התלוו אך
השימחה. על שהעיבו פקים,

 של מהותו עצם כל, קודם
הפסטיבל.

 בשימחת לבו בכל השתתף הציבור
 שעברו הצעירים, ששת המישפחות.

אהדה עוררו וממושכת, קשה חווייה

 המאורע של השונים הצדדים את לבחון
זאת. עשה הציבור בקור־רוח.
 הממלכתיים הנסיונות למרות

 כך הדברים את לראות אותו להכריח
 כמה בציבור התגבשו אחרת, ולא

עיקריות. מסקנות
 בעיני חן מצאו לא מהן חלק

מעשיו. שהעידו כפי השילטון,

ברשיח! #■ש
האוטומטית המיידית, מסקנה ^

לדבר. מי עם יש היתה: כמעט, 1 !

 היתה לא מוחלטת. באמינות זה הסכם
 אש״ף מצד ההסכם של אחת הפרה אף
 מרשימה בצורה שהוכיח דבר —

 לכפות היכולת ערפאת ליאסר שהיתה
 אירגוני־הסירוב. על גם מרותו את

 את לראות אז ניתן לא לציבור אולם
 מופשטים היו והם כהווייתם, הדברים

 מאורע זה היה הפעם ואילו ורחוקים.
 מייד הובן והלקח גלוי־לעין, פשוט,
אזרחי־ישראל. רוב על־ידי

 השאלה: התעוררה ממילא
 עם לנהלמשא־ומתן אפשר אם

טל ולסמוד זה, נושא על אש״ח

פרטי את מנתח הזה״ ״השלם שרר
משמשת! את1 חילופי־השבויים מיבצע

 היה יכול המנופח הפסטיבל אך כללית.
 משהו בו דבק שאט־נפש. לעורר

 במיש־ מפוברקים פסטיבלים שהזכיר
 המישטר כאשר טוטאליטריים, טרים
 לסגוד ההמונים את להכריח רוצה

ולקלסו. לשילטון
 התשדירים ברדיו, הפתוח״ ״הגל

הטרמ הסתערות בטלוויזיה, המיוחדים
 המאורע, על הממלכתיים פיסטים

 האינסופיים, והבירבורים הנאומים
 של ושיטות אחד מצד הצנזורה הפעלת

 אלה כל — שני מצד שטיפת־מוח
ספקות. עוררו

 בא זה מה להגיד? בא זה מה
 הוגש לא מדוע להסתיר?

 שהוא, כמות המידע לציבור
 את בעצמו להסיק לו וניתן

המסקנות?
 שעבר אחרי המאורע, אחרי שבוע

ניתן וההיסטרי־כמעט, הראשון הגל

 בלט התהליך כל במשך
כ הפלסטיני אירגון־השיחרור

 לנהל שאפשר ואחראי, אמין צד
 עימו ולהגיע משא־ומתן עימו
 סבירה אמונה תוך הסכם, לידי

מצידו. יתגשם אכן שההסכם
 מצד המשא־והמתן מנהלי כל
 והיא זו, הנחה סמך על פעלו ישראל

במציאות. התגשמה
בטריפולי, הקשים התנאים למרות

 עצמם אש״ף ראשי נמצאו שם
 את ניהלו הם מתמדת, בסכנת־מוות

 ודאגו הסכם לידי הגיעו המשא־והמתן,
למעשה. הלכה אותו לבצע

 בקיץ לכן. קודם גם הוכח הדבר
באמ ממשלת״ישראל הגיעה 1981
 אש״ף עם הסכם לידי שלישי צד צעות

 במשך בדרום־לבנון. הפסקת־אש על
 אריאל של לפלישה עד חודשים, 11

לבצע אש״ף הקפיד ללבנון, שרון

 אי־אסשר מדוע — אמינותו
 הסדר על משא־ומתן עימו לנהל

כולל? מדיני

חס הומאני #י
 מאמץ עשתה משלת־ישראל *ץ

ר בי כ  הציבור מן למנוע כדי ^/
 ורבת־חשיבות: פשוטה אחרת, מסקנה
 שבידיו השבויים אל התייחס שאש״ף
ואנושית. הוגנת בצורה

 לגנוז כדי שנעשו הנסיונות
 מעיני ולהעלימו זה מידע

 של בשיטות גבלו הציבור
טוטאליטרית. תעמולה

 הקהל, עם במגע שבאו לפני עוד
 היחס על לדבר השבויים על נאסר

 בו שאין מידע — בשבי להם שניתן
 או לממשלה ושאין ביטחוני, סוד שום

להעלימו. זכות שום לשילטונות־צה״ל
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