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 בלבנון. המילחמה נגד הוועד
 מפגינים אלפי כמה השתתפו בתהלוכה

 את כללה והיא וערביים, יהודיים
 במחנה־ ראדיקליות היותר הקבוצות
השלום.

 ״אין כמו כרזות נשאו המפגינים
 רוצים ״לא הפלסטינים!״, בלי שלום

 וקראו גבול!״ ״יש סוריה!״, עם מילחמה
 יעבור, לא לא, ״לא, הקריאות את

 להיות רוצים ״לא יעבור!״ לא הפאשיזם
 ו״ישראל ובשטחים!״ בלבנון כובשים
 עמים!״ לשני מדינות שתי — פלסטין

מ צוערים גוש בלט בתהלוכה
 חיילי־מילואים גבול, יש תנועת

 נשאו הם בלבנון. לשירות המתנגדים
 הכלואים חבריהם, שמות עם שלטים

 לשרת סירובם על צבאיים בבתי־כלא
 קבוצת גם השתתפה בצעדה בלבנון.

 השוקלים שמיניסטים קבוצת עד־כאן,
 ובשטחים בלבנון לשרת סירוב

לצה״ל. הקרוב גיוסם עם הכבושים,
 תנועת גם השתתפה בתהלוכה

המילחמה. נגד נשים
 לכיכר הצועדים שהגיעו אחרי

אל ומיהרו התפזרו מלכי״ישראל,

 שם תל-אביב, מוסיאון שליד הרחבה
עכשיו. שלום לתהלוכת הצטרפו

 שונה עכשיו שלום של הקהל
 לראות ניתן כאן הוועד. מאנשי בהרכבו

 בעלי וגם רבים אנשי־התיישבות
 של התהלוכה את חופשיים. מיקצועות

 שוטרים. מאות כמה ליוו עכשיו שלום
 בניגוד שקטה, היתה התהלוכה
 בקריאות שלוותה הוועד, לתהלוכת

 בשתי המפגינים. של קצובות מחאה
 מתנגדי של הפרעות היו לא התהלוכות

השלום.
עש התאספו מלכי־ישראל בכיכר

 הכיכר אל שזרמו מפגינים, אלפי רות
 לשם כשהגיעה הסמוכים. מהרחובות

 כי היה נראה עכשיו, שלום תהלוכת
מקום. אפס עד מלאה כולה הכיכר

 ממיספר הופתעו התנועה פעילי
 אולם — אלף 150 — הרב המפגינים

 על לעצמו טפח המישטרה מודיעין
 יותר, או פחות היה, שזה מכיוון השכם,
שצפה. המפגינים מיספר

 רבים, שלטים י נשאו המפגינים
 של המסר בבתיהם. בעצמם שהכינו

 ״מילחמה משמעי: חד היה השלטים
 לשפיות ״לחזור ומיותרת״, ארורה

 של מהמילכוד ״לצאת לאומית״
בלבנון!״ מהביצה ו״לצאת הליכוד״,

 שהוקמה המאולתרת הבימה אל
 יוסי עלה בכיכר, המזרקה מעל

 מחיפה. עכשיו שלום איש בן־ארצי,
 ישראל" ממשלת אל פנה הוא

 כשקראתם העם את ״שיקרתם
 שרר בגליל שלום שלום. למילחמה

 הזה השלום המילחמה. פרוץ לפני שנה
 פחדתם. מזה להימשך. היה יכול

ההסכם. את המקיים צד שיש פחדתם

 היום שמשרת צה״ל של ״חייל
 הוא ומושפל. מבולבל חייל הוא בלבנון
 תותחים לסוללת בא כשהוא כי מושפל
 חיילי על גם היתר, בין שיורה, נוצרית
 הם התותח׳ את לכם ואומר,ניקח צה״ל,

 תותח זהו כי צוחקים הם צוחקים,
 וחיילי יורה, והתותח מצה״ל. שקיבלו

 ארגזי־התחמושת ועל נופלים, צה״ל
צה״ל.״ כתוב: הנוצרים של

 שלמה פרופסור לבימה עלה אחריו
 להיסטוריה הספר בית ראש בן־עמי,

תל־אביב. באוניברסיטת
רוויזיו מילחמה ״זו אמר: הוא
 בכוח שימוש של מובהקת ניסטית

 המוחלטת. המטרה להשגת המוחלט
 של הרטוריקה על־ידי נוהלה המילחמה
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