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אומרת. היא חרויות־האדם,״ היא הארכימדית ״הנקודה חדשה, התארגנות יזמה

 יהודה גם פעילים התיל־אגיבי בוועד
באוני לקולנוע ראש־החוג נאמן, (״ג׳אד״)
ביחי רופא כשהיה צל״ש שקיבל ברסיטה,

 (״אי־ יצחק גם שם נמצאים צנחנים. דת
 בוועד מוניץ. בן־ציון והד״ר לאור, ציק״)

 ביר־זית עם לסולידאריות הירושלמי
יו והסטודנטים פחות, המרצים פעילים

שהתאר האחרון היה בחיפה הוועד תר.
ארנון. ואריה אודי האחים בו ופעילים גן

 את עשתה אמנם עכשיו שלום תנועת
 הסטודנטים במעונות הראשונים צעדיה

 רבה במהירות אך הירושלמי, הקמפוס של
 מיגדל־השן של לתחומו מעבר אל חרגה

שהוג לתחומים מעבר אל וגם האקדמי
 ראש־ אל 1978 במרס שנשלח במיכתב דרו

הקצינים״. ״מיכתב בכינוי ושנודע הממשלה
 קם ביר־זית עם לסולידריות הוועד

האוניברסי סגירת ספציפי: עניין סביב
 שילטונות על-ידי בביר־זית הפלסטינית טה

בקמפו עדיין, מרוכזת, פעילותו הכיבוש.
ה בו טמונים אך האוניברסיטאיים, סים

 לאקדמיה. מעבר אל הפריצה של זרעים
 אליהם, שהצטרפו ומי הוועד, של יוזמיו
האק ״החופש שלא כלל מסתירים אינם
 מעייניהם. בראש הוא כשלעצמו דמי״

 בן־ציון היא־הכיבוש. כאן מילת־המפתח
 ״הוועד, :כך הדברים את מגדיר מוניץ

 של רבים מאוויים על עונה היום, בצורתו
 שהם הקודמות שהמיסגרות רבים, אנשים

 שלהן. האפקטיביות את איבדו בהן היו
ההת הוא האנשים בין כאן שמקשר מה

 בכל בו להיאבק וההחלטה לכיבוש נגדות
אפשרית.״ דרך

 ברור. הוא עכשיו שלום כלפי הרמז
 חילו- ביגלל למעשה, התמוטטה, זו תנועה

 הפלסטיני. בעניין מנהיגיה בין קי־דיעות
ותב משחית״ ״הכיבוש זעקו הרדיקליים

 המערך אנשי ואילו בגדה, גם להפגין עו
ההי ואת הזאת, המגמה את לבלום ניסו

 של המוצא נקודת הפלסטינים. עם דברות
נקו היא ביר־זית עם לסולידריות הוועד

עכשיו. שלום של השבר דת
 שאנו ״יתכן עוז: אבי אומר כך על

העקרונית - בהסכמתנו אך חלל, ממלאים

 אנו עכשיו. משלום ברורים יותר אנו
שעכ למרות הכיבוש, בחיסול מעוניינים

אוניבר סגירת בעניין מתמקדים אנו שיו
 אך מצע, לנו אין היום ביר־זית. סיטת

לכך.״ גם הרגע שיגיע יתכן ויי
 לסולידריות שהוועד להניח, מאוד קשה

 מצד מאסיבית בתמיכה יזכה ביר-זית עם
 בו שזכתה כשם הארצי, והקיבוץ מפ״ם

 נזהרים הוועד אנשי עכשיו. שלום תנועת
 אך מיפלגתית, הזדהות כל מפני אמנם
 אחדי וברור. חריף הוא הפוליטי הגוון

תל-אביב, באוניברסיטת ההפגנה הצלחת
והקהי ברחוב, כוחה את מפ״ם גם ניסתה ״

 רבים תל־אביב. מוסיאון ליד עצרת לה
 השתתפו מפ״ם של בעצרת שהשתתפו

לע יכלו הם באוניברסיטה. בהפגנה גם
 הדברים קושי. כל ללא ההבדל על מוד
לח שונה היד. הדברים וגוון אחרים, היו

 גבול היכן יפה יודעים במפ״ם לוטין.
לע שלא ונזהרים הלאומי״ ״הקונסנזוס

אותו. בור
כתנו להתגבש עשוי לסולידריות הוועד

וחוץ־אקד־ חוץ־פרלמנטרית, מחאה עת

 רבה במידה שונים הם ומטרתה ארגנות
ה לא אך לסולידו־יות הוועד של מאלה
הנמר אשת״העסקים הפוליטיים. תכנים

 החוג מיוזמות היתה קניג שולמית צת
 העיתונאי אחרים: שניים עם יחד הזה,
 ב־ עילם. יגאל וההיסטוריון עברון בועז

מטר הוגדרה בעתונות הראשון פירסום
אזרחים של רחב חוג ״לגבש כך: תו

 ונגד הפרט חרות למען להילחם הנכונים
 למען וקבוצות. יחידים של לרעה אפלייה
 ונגד הפלסטיני, העם עם בשלום דו־קיום
הכ טריטוריאלי סיפוח הגורסת מדיניות

 של האזרחיות זכויותיהם בקיפוח רוך
 הדדי כבוד סובלנות, למען התושבים,

ומצפון.״ דת חרות, נכסי על והגנה
 זיהוי כל מפני מאוד נזהרים כאן גם

 עדיין זוכרים קורא קול מייסדי מיפלגתי.
 דומה, בסיס על שהוקם באייר, ה׳ חוג את

 שולמית של ר״ץ לתנועת לבסוף, וסופח,
 חזרה מפני להיזהר מבטיחים הם אלוני.

דומה. תהליך על
 קול של לפירסומו שהביא התהליך על
קניג: שולמית מספרת זה קורא

 נאמן (״ג׳אד״) יהודה הד״ר מפגיניםסולידריות
 הנואם (משמאל) לאור יצחק והמרצה

מאנשי הם אלה שני תל־אביב. באוניברסיטת שנערכה בהפגנה

 שהיה המרצים, ״פורום״
 ביר־זית״. אוניברסיטת

אך הקמפוס, לתחומי

 עם לסולידריות ״הוועד של מיוזמיו
 בינתיים מוגבלת זר, ועד פעילות

לו. מעבר אל לפרוץ עשוייזז

הפוליטי הדיעות מיגוון

 קוב הסטיריקאי נאם בכנס־היסוד הנשיאות בשולחן
(משמאל) קיס נעמי הד״ר ישבה ולידו (באמצע), ניב

 ושם״ של״י שינוי, מצפן, אנשיי שם ישבו רחב, היה באולם
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החד שמאחרי האמת את ויחשוף דליו
שות.״

 שטח אנשי מגדירים מפתיע, באופן
במי שלהם היסוד עקרונות את משוחרר

 קול אנשי של להצהרותיהם הדומות לים
 יסוד ״עקרונות היא המוצא נקודת קורא.

 עדתית, אפלייה נגד גזענות, נגד אנושיים.
הפתי נקודת כאן גם לאומי.״ דיכוי נגד
 — עכשיו׳ שלום של השבר נקודת היא חה

הפלסטינים. של העצמית ההגדרה זכות
 אסיפת־יסוד, ערכו משוחרר שטח יוזמי

קבו תרומה לתרום הנוכחים נקראו שבה
 לממן כדי לחודש, שקלים 100 בסך עה
 ש־ מערכת ולבחור בעיתון, המודעה את

 גם זו. מודעה ותנסח פעם מדי תתחלף
 מיפלגתית, מהגדרה להימלט מבקשים כאן

בי ויש פוליטיים טירונים אינם היוזמים
 בקבוצות ארוכה דרך שעשו מי ניהם

 אפשר באסיפת־היסוד השונות. השמאל
 למדי, רחבה קשת־גוונים ׳לראות היה
 בן־נון ביגאל וכלה מצפן. באנשי החל

ב ושס״י. של״י אנשי ובתווך משינוי,
 קובי הסטיריקאי ישבו הנשיאות שולחן

קיס. נעמי הד״ר והסוציולוגית ניב,
 עדיין נמצאות הללו ההתארגנויות כל

יתגב כיצד לדעת קשה דרכן. בתחילת
 בדרך הדברים יתגלגלו אומנם ואם שו,

עכשיו. שלום לייסוד שהביאה לזו דומה
 שיל־ נגד מופנה הישיר הפוליטי המסר

הקונסנ ונגד הגזענות נגד הכיבוש, טון
 אך הישראלית. החברה של הלאומני זוס
 של המאשימה האצבע מונפת בעת בה

 המימס־ האופוזיציה נגד החדשה המחאה
להיאבק. מבקשת שאינה זו דית,

■ציטרין וכן־ציון פרנקל שלמה !

משוחרר״, ״שטח
ת *ד אנושיים עקרונו

 היא עתה המתארגנת שלישית גוצה
 גם המוצהרת המטרה משוחרר. שטח |•

 שטח ״לייסד וצרה: מוגדרת היא כאן
 פעם תחילה שיופיע בעיתונות, משוחרר
ומח־ השילטון מעשי את יוקיע בשבוע,

 שלום מאחריה שהותירה הריק החלל מית.
 להניח קשה אך להתמלא. עשוי עכשיו

זהים. יהיו והמחאה ההתארגנות שדפוסי

— קורא״ ״קול
האדם חרויות

 הוועד התחיל שבהם כימים ממש ף*
 פעילותו, את ביר־זית עם לסולידריות ■י

 כאן גם קורא. קול אחרת, קבוצה הופיעה
ההת־ אופי עכשיו. שלום מפליטי רבים יש

 בנסיון היתה העניין כל של ״ההתחלה
שיג חדש, יהודי־ישראלי מיסמך להכין

 מוטב או, הציוני, הנסיון את מחדש דיר
 25 עברו בצרפת הישראלי. הנסיון לומר,
 הסוציאליזם, של רלוונציה שעשו עד שנה

ו דומה. משהו לעשות ביקשנו ואנחנו
 האר־ הנקודה על שעלינו לי נדמה כאן

 מגדירים אנחנו האדם. זכויות כימדית:
 דרך נגדם ושאנו בעדם שאנו הדברים את

 הבסיסיות. החרויות של אלה, מישקפיים
 מהצד לא תוקפים אנו למשל, הכיבוש, את

 של זה, מצד אלא דווקא, הביטחוני־מדיני
וה ההתארגנות חרות של האדם, חרויות
העצמית.״ הגדרה

 לפעול מבקשת אינה קורא קול קבוצת
 לאירגו־ חסות מתן על־ידי אלא ברחוב,

 בשטח כבר הפעילים שונים וגופים נים
 יש• עצמאיות. פעולות ביזימת וגם זה,

 אמריקאית קבוצה עם קשר זו לקבוצה
יהו ומרצים רבנים חברים שבה דומה,
למ ניתן הקורא הקול חותמי בין דיים.

 אב־ כאיתן ותעשיינים אנשי־עסקים צוא
מח סופרים, לצד ברנשטיין ואורי ניאון
עמי יהודה מיכאל, כסמי ומרצים זאים

מירון. ודן זך נתן סובול, יהושוע חי,




