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 נחטף עוביד עבד־אל־ברים שייח׳ ך*
 לנו להחזיר השיעים את להכריח כדי 1 1

שבויים. חיילים שלושה
 נפלו האלה החיילים שלושת כל

ה על בלבנה, משימות בעת בשבי
ובאוויר. קרקע
לר לחזור יש ההסתבכות, את להבין כדי

הלבנוני. קע

 מילחמת־הלבנון של הרביעי יום ^
 הפרטית, במכוניתי הגבול את עברתי ^

 למס־ נסענו חברות־המערכת. שתי בחברת
הקרב. אז נטוש היה שם צידון, אות

 לנו היה לא בנו!?. לבדנו היינו
שי כפרים בתריסר עברנו נשק.
 בשינד אותנו קיבלו מקום בכל עיים.

להי ובהזמנה יפות בסבר־פנים הה,
 רוב לקירות קפה. ולשתות לבית כנס

 של תצלומים דבוקים היו הבתים
הלבנו השיעים מנהיג בדר, השייח׳

בלוב. שנעלם ניים,
 אבל ג׳יבשית. בכפר עברנו אם זוכר איני

בכ היינו דווקא, זה בכפר היינו לא אם גם
ממנו. שונים היו שלא השכנים, פרים

בשלו לפנינו, האלה בכפרים עבר צה״ל
 על־ מקום בכל והתקבל הקודמים, הימים שת
וביללות־שימחה. אוח של במטר השיעים ידי

 בסביבה עברתי האחרונה בפעם
היש הנסיגה לפני ימים כמה זו

 גדולה, בשיירה הייתי הפעם ראלית.
 לירי. מוכנים כלי-נשר, מאות ובה

 מפחד, תעד חייל ישב במכוניתי
 תבהו הדק את נטשה לא שאצבעו

 מרתק שנראה שיעי כל לרגע. אן?
 המוכן פוטנציאלי, במחבל נחשב

בנו. פגיעה תוך להתאבד

 חטי־ פרשת לניתוח זה סיפור מקדים ני̂ 
עוביד, עבד־אל־כרים השייח׳ של פתו

ג׳יבשית. הכפר איש
וד היא מילחמה. של אקט ודתה החטיפה

 ישראל בין המתמשכת המילחמה מן חלק תה
 חלקה או כולה — השיעית האוכלוסיה ובין
בדרום־לבנון. —

ו להבין מאת חשוב ז י  מילת א
זו. מה
 ארץ־ישראל/פלס־ על המילחמה זו ן י א
 הפלסטיני, העם ובץ בינינו המתנהלת טין,

אש׳׳ף. בהנהגת
ת לבנון. על המילחמה זו
ההת המילחמות. שתי בין קשר שיש מובן
 על בעיקר באה בלבנון הישראלית ערבות

העיק המטרה בפלסטינים. מילחמתנו רקע
 ללבנון פלש כאשר שרון, אריאל של רית

 את להרוג אש״ף, את לחסל היתה ,1982 ביוני
הפלס אלפי מאות את ולגרש ערפאת יאסר
לירדן. סוריה, דרך מלבנון, טינים

 מילחמת־פלסטין כי להבין צריכים אולם
שונות. מילחמות שתי הן ומילחמת־הלבנון

 הספיחים אחד היא השייח׳ חטיפת
 מילחמה — מילחמת-הלבנון של

עדיין. הסתיימה שלא

 מבחינת דבר משנות אינן אלה אובדות
מדי־ ,אנחנו החיילים. את לשחרר החובה ,

 הנבחרים, מוסדותינו באמצעות נת־ישראל,
 חייבים מדינת־ישראל, אנחנו, אותם. שלחנו
ושלמים. בריאים המוקדם, לשיחרורם להביא
 יצחק של דבריו ויכוח. יתכן לא כך על

חב ואי״נטישת בשרה־הקרב רעות על רבין
 רחשי־ את מביעים ולאומי, צה״לי כערך רים,
כולנו. של הלב

ו להבין חשוב אולם ה י  בפרשה האוייב מ
זו.

אי חיזב־אללה, מיפלגת-אלוהים,
 מדינת־ישראל. לחיסול לוחמת נה

 מארצה חלק לשיחרור לוחמת היא
דרום־לבנון. שלה,

חלק בידינו השארנו מלבנון, הנסיגה בעת

האמ בני־הערובה שיחרור ו/או חמת־הלבנון
והאחרים. ריקאיים

יש שבידי השיעיים העצירים + השייח׳
עוד. ומה פלסטיניים, עצירים וכן וצד״ל ראל

 לא זה בבני־אדם. מיסחר זהו
כך. זה אבל נעים,
מאוד. מוזרים כללים על־פי מתנהל הוא

 להפריז משתדל צד כל רגיל, מיסחר ^
 בערך ולהפחית שבידו, הסחורה בערך **

 השני. הצד שבידי הסחורה
ביוקר. ולמכור בזול לקנות

חו במשך טענו הם האמריקאים. נהגו כן־
 אינו שלהם בני־הערובה שגורל ושנים דשים

 אינה האמריקאית שהממשלה אותם, מעניץ
 זוהי בקיצור: בהחזרתם. במיוחד מעוניינת

 מחיר עבורה ישולם שלא מאוד, זולה סחורה
בכלל. אם גבוה,

מכרי אנחנו הפוכה. בצורה נוהגים אנחנו
עומדים השבויים חיילינו כי והערב השכם זים

 ״רצועת־ לה קוראים אנחנו ארץ. מאותה
 מלבד דבר, לכל איזור־כיבוש זהו הביטחון״.
באו ומתוכו, בו, פועל צה״ל הרישמי. המעמד

 צד״ל — צבאית יחידה של בסיוע חופשי, פן
 מכל והמהווה, צה״ל על־ידי שהוקמה —

צה״ל. של יחידה הבחינות,
 שהולידה המדיניות על להתווכח אפשר

 שוללים. יש מחייבים, יש איזור־הביטחון. את
 לנו מאפשרת היא רק כי טוענים המחייבים

 יצירת על־ידי שלנו, יישובי־הצפון על הגנה
ובי שונים, מסוגים מתנכלים ובין בינה חיץ

 טוענים השוללים השיעיים. המתאבדים ניהם
 פועלים היו לא בכלל השיעיים המתאבדים כי

 יתכן ארצם. בכיבוש המשכנו אלמלא נגדנו,
פלס אירגונים של התקפות גם מונעים שהיו

טיניים.
 זו, בשעה תיאורטי. ויכוח זהו

 דרוס-לבנון של הישראלי הכיבוש
 חיזב־ מילחמת גם וכך עובדה, הוא

שלו שם. בנוכחותנו ואחרים אללה
 מילחמה במהלד נשבו חיילינו שת
 כסחורה נחטף עובייד השייח׳ זו.

להחזרתם. במיקוח
 חשוב שהוא מפני זה, רקע לשכוח אסור

הפרשה. המשך לגבי

 ההצעה סביב מסתובבת כולה פרשה
עיסקה. לעשות 1 1

 פלוס- ישראליים, חיילים שלושה
 פלוס־ עוביד, השייח׳ תמורת פלוס,

פלום־פלום.
ממיל־ שלנו הנעדרים על מידע + החיילים

 עד נשקוט ולא ננוח שלא דאגתנו, בראש
עיסקה. — פירושו והשיחרור שנשחררם.

 כזאת הכרזה שכל מאליו מובן
 ממש עולה זה המחיר. את מעלה
 כל בטלוויזיה, כתבה כל ליום. מיום
 בעיתונות מאמר בל ברדיו, דיווח
המ את מעלה זה) מאמר גם (ואולי

החיילים. תמורת שיידרש חיר
 כבר זה מסוג עיסקות של לוח־המחירים

 שיחררה שבה עיסקת־ג׳יבריל, על־ידי נקבע
תמו פלסטיניים עצירים מאלף יותר ישראל

שלנו. חיילים שלושה רת
 יותר. נמוך המחיר יהיה לא הפעם

גבוה. יותר שיהיה להניח יש להיפך.
חשובות: סיבות שתי לכך יש

 כמו איש עם הפעם עוסקים איננו ראשית,
 הסורי, מיקצועי(בצבא חייל ג׳יבריל, אחמד

 רציונלי. אך מאוד, קיצוני שהוא לשעבר)
 דתיים, קנאים של בחבורה עוסקים אנחנו

 את מגבירה הבלתי־רציונלית שהתנהגותם
המחיר. את גם כן ועל החששות, כל

 בני־הע־ גם בעניין מעורבים הפעם שנית,
 האמריקאים והאירופיים. האמריקאיים רובה

ול — לשיחרורם משא־ומתן לנהל מסרבים
 עלינו. הזאת החובה את מטילים הם מעשה

 עבור גם מחיר לשלם אלא ברירה לנו אץ
 לעצמנו להרשות יכולים איננו שיחרורם.

האמריק את ולהפקיר חיילינו את להוציא
אים.

הי זאת יודעים חיזב-אללה אנשי
טו סוחרים הם קנאותם, כל עם טב.
מטור שאומרים: כמו מאוד. בים
משוגעים. לא אבל פים,

האמ בני־הערובה בחיי מישחקם על-ידי
 וושינגטון בין ריב מחרחרים הם ריקאיים

 המחיר את יותר עוד מעלים ובכך וירושלים,
מעי להימנע כדי לשלם, תצטרך שישראל

בארצות־הברית. דעת־הקהל עם מות
 עיסקת־ כאן מתבשלת בקיצור,

לנפש. המחיר מבחינת המאה

עיסקת־ בין מאוד מאלף הבדל עוד ש ^
עכשיו. המתבשלת והעיסקה ג׳יבריל

בש אירעה עיסקת־ג׳יבריל לגבי
 בדעת- מאוד מהירה תהפוכה עתו

הקהל.
אר חזרה השבויים שלושת שהגיעו ביום

כו הציבור לאומי. פסטיבל סביבם נערך צה,
 המשתוללים בראש משימחה. השתולל לו

 ריש־ מופקד שהיה המנוח, תמיר שמואל היה
העיסקה. לביצוע המשא־ומתן על מית

 חזרו כבר שהשבויים אחרי יום, כעבור
 דאגה עוד היתה ולא מישפחותיהם לחיק

 עבורם ששולם לפתע הכל נזכרו לשלומם,
 כלפי האשמות של מטח התחיל עצום. מחיר

 הפלא — עמד המתקיפים בראש הממשלה.
 שבשבת תמיד שהיה תמיר, שמואל — ופלא

מעולה.
הבי אילו כמובן, נמנע, היה זה כל

 מראש העיסקה את הממשלה אה
 שהיה מאמין אינני הכנסת. לאישור

 שהיה אחד חבר-כנסת אף נמצא
 העיסקה, נגד ידו את להרים מעז

 בידי עדיין היו שלנו השבויים כאשר
ג׳יבריל.
 ייווצר הדברים, התגלגלות בגלל הפעם,

פאראדוכסלי. מצב
 ישראל תשלם אשר המחיר יהיה
 פלסטינים, 1000 — יהיה כאשר
 3 אנצאר מחנה כל פלסטינים, 2000

 יתקבל הדבר — ומי-יודע-מדדעוד
עם־ישראל. של גדול כניצחון

 לאישור הדבר את להביא כדאי זאת (בכל
 כל מחר יקומו שלא הביצוע. לפני הכנסת

 הממשלה את ויאשימו בעלי־חישוקים מיני
נגד.) להצביע יעז מי נראה אחרי־מעשה.

פני השלכות לפרשת־עוביד שיש ובןמ
יש. ומךיני צבאי מעשה לכל מיות.
האמרי כאילו נדמה היה כאשר

 התחילה ישראל, נגד פונים קאים
 לא הם יוזמי-החטיפה. על ההתקפה

בחשבון. לקחו לא הם כראוי. תיכננו
 של להורג הוצאתם ביצוע נדחה כאשר

 באר- הקהל ודעת האמריקאיים, בני״הערובה
 השתתקו בישראל, לתמוך חזרה צות־הברית

אלה. האשמות
הצלחה? עם יתווכח מי
 וכי פרי, נושא החטיפה רעיון כי יסתבר אם

הש לשיחרור תהליך מתחיל מכך כתוצאה
 לזכותם לרשום יוזמי-הפעולה יוכלו בויים,

גדול. פוליטי רווח
 שלושה: בעיקר יהיו המרוויחים

שומרון. ודן רבץ יצחק שמיר, יצחק
יש פוליטית אמיתה מחדש מדגים שמיר

 על טיבעי יתרון יש בשילטון שנמצא למי נה:
 לפעול יכול שהוא מפני הפנימיים, יריביו

המדינה. בשם ולהצליח
 את חיזק הכי, בלאו חזק שמעמדו רבץ,
הפעולה. אבי הוא יותר. עוד מעמדו

 דהה שזוהרו גיבור־אנטבה, שומרון, דן
 מן משהו לעצמו החזיר האינתיפאדה, בבוץ

כאנטבה־זוטא. נראית החטיפה הזה. הזוהר
 תאיר בסוף אם — זה כל

ההצלחה.


