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ללבנון. לפלישה
 הארוכה המילחמה — זה מישג״ל

 מילחמת־ מאז ישראל בתולדות ביותר
 עתה להסתיים אמור — העצמאות

מטרתו. את שהשיג מבלי בנסיגה,
 לנגד שעמדו האמיתיים היעדים מן אחד אף

 ״סדר שום הושג. לא זה אקט יוזמי של עיניהם
 דבר של בעיקרו נולד. לא ובמרחב בלבנון חדש״
ההתרגשות. כל לפני שהיה כפי המצב נשאר

 גם מוזר המישג״ל, את לסיים האמור החוזה,
 הלא״נכונים. בני־הזוג בין אקט שזהו מפני הוא,

 ממשלת־לבנון, עם הסדר לירי הגיעה ישראל
 נבחר לבנון נשיא בה.,להיפר, לחמה לא שהיא

 כידונים בעיקר השתתפו שבה בהצבעה
ישראליים.

 בהם לחמה שישראל הגורמים שני ואילו
 צדדים אינם — ואש״ף סוריה — בשדה־הקרב

 עם משא־ומתן מנהלת אינה ישראל להסכם.
 התייצבו שמולו באש״ף, כלל מכירה ואינה סוריה.
 ולילות, ימים 81 שנמשך בקרב צה״ל חיילי

צבאית. הכרעה בלי ושהסתיים
 לתוקפו ייכנס לא המישג״ל לסיום החוזה אך

 הגורמים שני על־ידי למעשה יאושר לא אס
לאקט. שותפים שאינם
 המוזרות לבעיות פיתרון יימצא אם
 ייסוג לתוקפו, ייכנס אכן וההסכם האלה,
 והמישג״ל מהלבנון, יותר או פחות צה״ל
מיו מבלי לקיצו יגיע  לידי הגיעו שיוז

סיפוק.

א

 משמעותית הפגנה שאף ידע הוא שתק. הקהל
 מילחמה אותה נגד בבריטניה נערכה לא אחת

אווילית.
 להתגאות יכולים הישראליים כוחות־השלום

 הזאת. במילחמה במעשיהם
ל כ ב . ו ת א ז

נסוג. מישג״ל עבורם גם זה היה זאת ובכל
■ ■ ■

 מסביבתו באש״ף, בכיר איש זאת יטא ^
 לפני נפגשתי שאיתו ערפאת, של הקרובה ^
ימים. כמה

 אמר. הוא עצומה,״ הפגנה לכם היתה ״הנה
 יותר. גדולה הפגנה הדעת על להעלות ״אי־אפשר

דבר! שום אצלכם? השתנה מה אך
נשאר שרון אריאל בשילטון. נשאר ״בגין

 של ועמדותיה מעשיה על ממשלת־ישראל,
מדינת־ישראל.
 מדהים מלא, הסישלון זו, מבחינה

ומבהיל.
 שלא בלבד זה לא מנענו, שלא בילבד זה לא
 תנועת־השלום של בכוחה אין שגם אלא עצרנו,
כיום. ולעצור למנוע
 אך שימחת־ההישג. של סיפוק, של רגעים היו

יאוש. גם ואולי תיסכול, היא הסופית התוצאה
 היה זה תנועת־השלום, בשביל גם

נסוג. מישג׳׳ל

 זו, מדינה של לגורלה אנחנו חרדים םא
אנחנו חייבים המוסרית, ולמהותה לעתידה

 מבצעי של לאידם לשמוח טעם ין
ו הוא. אידנו — אידם כי המישג״ל. ! נ ח נ  א

 ובסבל, בדם הזה האקט מחיר את שילמנו
— הבינלאומי מעמדנו ובאובדן ביסורי־מצפון

 לבנונים, אחרים, ששילמו הנורא המחיר על נוסף
וסורים. פלסטינים

 של אחר היבט על לעמוד רוצה הייתי היום
הנסוג. המישג״ל
מי של אידם על לא המילחמה, יוז

אידנו. אנשי־השלום, של אידם על אלא
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 גוניהם על הישראליים. ^כוחות־השלום
 היפה שעתם זו מילחמה היתה השונים, /

ביותר.
 של התנגדותם מפוארת: היא הרשימה
 הפגנת הראשון, ביומה למילחמה מתי־מיספר

 בלבנון המילחמה נגד הוועד של הרבבות שתי
 שלום של המאה־אלף הפגנת השלישי, בשבוע
 גבע, אלי של המעשה הרביעי, בשבוע עכשיו

 של סירובם גבול, יש של החיילים התארגנות
 זעקת לכלא, והליכתם בלבנון לשרת עשרות
 אחרי האלפים 400 הפגנת השכולים, ההורים
 ראשי של המיפגש ושאתילה, בצברה הטבח

 ישראל־ שלום למען הישראלית המועצה
ערפאת. יאסר עם פלסטיני

 כל של ליבם את רוממו אלה מעשים
 יצרו בעולם, הטוב הרצון בעלי

 הרם את ומנעו בני־קיימא נכסי־מוסר
תבל. ברחבי וארצנו עמנו של התדמית

 בתריסר הופעתי המילחמה ראשית מאז ־י-
האלה, ההפגנות את שהזכרתי פעם ובכל ארצות,

סוערות. במחיאות־כפיים הדברים לוו
 היחידה הגדולה שההפגנה נשכח לא ״לעולם

 המיזרח בכל שנערכה עימנו. סולידריות של
 אחד אמר בתל־אביב!״ התקיימה התיכון,

 ערפאת עם בפגישתי שנכחו הפלסטינים,
בביירות.
 בריטי קהל לפני הופעתי שבועות כמה לפני

 כאילו ״זה אלף. 400ה־ הפגנת על וסיפרתי -4]
 טראפאלגאר בכיכר בריטים מיליון שישה הפגינו

אמרתי. איי־פוקלנד״, מילחמת נגד בלונדון

 אף קיצוני הוא החדש שר־הביטחון בממשלה.
 הכבושים בשטחים וההתנחלות הדיכוי מקודמו.
אי־פעם. שהיו מכפי יותר עכשיו חמורים

 איך — עזרה לא ההיא ההפגנה ״אם
 בישראל ישתנה שמשהו להאמין נוכל

אי־פעם?״
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י נ  האלה בדברים להרהר לכולנו מציע ^
היטב. 4\

 של הגדולים ההישגים דווקא
 במילחמת־ הישראליים כוחות־השלום

 את חותכת בצורה מבליטים הלבנון
המדהים. כישלונם
 זו היא במילחמה ביותר הבולטת ההפגנה

א ל  מאות־האלפים הפגנת כלל: התקיימה ש
 המסקנות פירסום אחרי להתקיים צריכה שהיתה

 הבימה מן לטאטא צריכה ושהיתה ועדת־כהן, של
ממשלת־המישג״ל. את

 הנהגת־המערך נערכה. לא מדוע יודעים הכל
 וטו. עליה הטילה — ומפ״ם מיפלגת־העבודה —

 קיצרי־ראות היו הם חשובים. אינם הנימוקים
ומטופשים.

 בחשבון היה שדי היא, עובדה אך
 כדי מיפלגתיים עסקנים כמה של אווילי
 ברגע כולה. תנועות־השלום את לשתק

לפעולה. זעק כשהכל היסטורי,

 ההפגנות מכל בבירור הנובעת המסקנה
 — היו שלא ואותם שהיו אותם — והמיבצעים

 תנועת־השלום של הנוכחי שהמיבנה היא
 הישג להשיג כדי מספיק אינו בכללותה

 משמעות לו שיש היחידי ההישג והרי משמעותי.
של המדיניות על המשפיע זה ■הוא

המכאיב: היושר במלוא עצמנו, את לשאול
ה ם מ ר ן ג ו ל ש י כ ? ל ה ז
 פלוני הדדיות. טענות הרבה למצוא אפשר

 אישית, פירסומת רודף אלמוני אגו־מאניאק, הוא
 משועבד פלוני כוח חדל־אישים. פלמוני

ב׳. למיפלגה משועבד אלמוני וכוח א', למיפלגה
העיקר. זה לא

זה: הוא העיקר
 כוחות רק כוחות. של מאבק היא פוליטיקה

של תפקיד בה למלא יכולים אמיתיים פוליטיים
ממש.

 הפגנות כוח. לבטא יכולות הפגנות
 הפגנות אבל כוח. להפעיל יכולות

ת אינן כשלעצמן ו ו ה כוח. מ
 על להשפיע המסוגל זה הוא פוליטי כוח

 לעצב ממשלה, ולהפיל ממשלה להקים הכרעות,
למימושה. ולהביא מדיניות

 תנועות־השלום כל זו, מבחינה
 כוח מהוות אינן יחד גם הישראליות

מחאה. של ביטוי רק מהוות הן פוליטי.
 אקט היא אך חשוב. אקט היא מחאה

. י ל י ל  איננו לממשלה: אומרת היא ש
 אינה כשלעצמה היא אך למעשיך. מסכימים

 אחרת, ממשלה שתקום לכך להביא יכולה
שונה. מדיניות שתבצע

הכלב. קבור וכאן

 כוח להקים יש בהכרעות להשתתך די ^
 ישראל של המשאבים את שיגייס כוח חדש,

 עוצמה לאגור סביר זמן תוך ושיוכל האחרת,
המדינה. פני לשינוי מספקת

דרכים. משתי באחת זו למשימה לגשת אפשר

 יחדיו לחבר היא האחת השיטה
 של זנב — ישנים בוהות של אברים

 שניה, מיפלגה של גו אחת, מיפלגה
 ורביעית שלישית מיפלגה של גפיים

 שלם גוך ייווצר שכך תיקווה מתוך —
חדש.
בכך. מפקפק אני

 מחדש להתחיל היא האחרת השיטה
ש חדש, כוח ליצור ממש, מאין. י
 קשה, שהיא למרות זו, בדרך מאמין אני
ומתסכלת. מפרכת

אחרת. שיש מאמין אינני
 של העיקרי הלקח שזהו סבור אני

הנסוג. המישג״ל

בדרך מתלקח זו, לנקודה מגיעים אשר ^
 כוח כוח? מין איזה השאלה: על הוויכוח כלל
 כוח או השלום, על במאבק כל־כולו שיתרכז
 לכל פיתרונות ויציע השטחים בכל שייאבק
הבעיות?

ש כאורה, ל  אין למעשה, ניגוד. כאן י
ניגוד־סרק. אלא זה

 :ממאירה מחלה הישראלית לחברה יש :למשל
האשכנזי. והציבור עדות־המיזרח בין הפער

השלום? לעניין שייך זה האם
איך: ועוד למעשה: לא. לכאורה

 גורם השניה" ״ישראל בני של מצבם
 שהם התהומית ולשינאה בגין במנחם לתמיכתם

 שתנועת־השלום לכך גורם הוא למערך. רוחשים
האשכנזיות. טהרת על כמעט היא הקיימת

 וראשונה בראש מחייב השלום למען המאבק
מהותי שינוי בלי סיכוי לו אין זה. מצב לשנות

, . •כזה  של מצבם לשינוי המאבק — כן על
 הישראלית כחברה עדות־המיזרח בני
השלום. למעז המאבק הוא

 אי־הצדק ישראל: בעיות כל לגבי הדין הוא
 הלאומית: ההכנסה שבחלוקת המשווע

 הזילזול המדינה: על הדת(המזוייפת) השתלטות
 הכבושים בשטחים בזכויות־האדם הגובר

 ושאר הערבים קיפוח עצמה: ובישראל
המיפלגות מהות בישראל: הלא״יהודים
 ומיבנה הכלכלי המצב הכנסת; והתמוטטות

 העולם ועם מעצמות־העל עם יחסינו המשק:
ועוד. ועוד השלישי:

 של סימפטומים אלא אינן האלה הבעיות כל
המילחמתית. במערכת קשורות כולן אחת. מחלה

 בעיות וגם הבעיות, כל דיוק: ליתר
 ביטויים אלא אינן והסיפוח, המילחמה

 כפי המדינה, מהות של שונים
 ימי ועד בן־גוריון ימי מאז שהתגבשה

בכלל. וזה בכלל זה — בגין
 הם האלה הבעיות כל לפיתרון המאבקים

 מאבק אחרת, ישראל למען מאבק אחד, מאבק
 שוויון ושלום, צדק של אלטרנטיבה למען

וזכויות־האדם.
המדינה, פני את לשנות המבקש כוח

 החזיתות בכל להאבק אלא ברירה לו אין
 חזית אלא אינן למעשה שהרי האלה,
ויחידה. אחת

 הוא עמוק. לתיסכול מביא הנסוג מישג״ל ך*
לייאוש. להוביל עלול 1 1

 את להסיק כדי נפשי כוח דרוש
ההפוכה. המסקנה

 כל של אי־יכולתם את שוב הוכיחה זו מילחמה
 את לפתור בישראל הקיימים הפוליטיים הכוחות
 בזנבות וכלה בממשלה החל המדינה. בעיות

הרגל. את פשטו כולם המערך,
 הרגשה חוסר־סיפוק, של כללית אווירה נוצרה

 בוחרי אצל גם ואפיסת־כוחות. ביזבוז של כללית
הליכוד.
 ישראל דרושה חדש. משהו דרוש חשים: הכל
אלטרנטיבה. דרושה אחרת.
אותה? יקים מי




