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 הוא ביותר. קשים דברים בפניו הטיח
 בלבנון הישראלי הכיבוש את הישווה

 ואת לאפגניסתאן, הסובייטית לפלישה
 של לתפקידם בלבנון תפקידו

 גבע באירופה. הגרמני חיילי־הכיבוש
 ידוע והיה בעמק, הקיבוצים פאר הוא

חייליו. של ברמת־השיא תמיד
 קור־רוחו. על שמיר שמר כדרכו,

 אף הטלוויזיה, מצלמות למען בסוף,
 ואמר שפתיו על חיוך העלה

 בישראל שיש מוכיחים כף שהמדברים
 להתמודד שיש אמר הוא דמוקרטיה.

 ״ברוח חינוכיות, בדרכים הבעייה עם
היהדות".
 שר־ וכמוהו רתח. שמיר אולם
לידו. שעמד ארנס, משה הביטחון,

 עיוות לא שחקן־פוקר, פני בעלי ארנס,
הדברים. קרו כאשר פניו את

 שכלי־התיקשורת ארנס, אולם
 ושכל מתינות של תכונות לו מייחסים

 פניו את לגלות לאחרונה מתחיל ישר,
 בכנסת לגמרי. שונות שהן האמיתיות,

 שותף הישראלי שמחנה־השלום אמר
 סוריה וביניהם ישראל״, אויבי ״לכל

 ההסכם בביטול הרוצים ואש״ף,
הישראלי־לבנוני.

 והמערך הליכוד^
החיילים נגד 0

 העיקריות המשימות אחת ן*
 את עכשיו ארנס רואה ^■שלו,

 קבוצת בסרבנות־השירות. המילחמה
הכוונת. על היא גבול יש

המערך עם קונסנזוס מחפש הביטחון שר

ד ״׳ש עו
המסת 10

 ללחצים עתה נתון ארנם
פני וגם וציבוריים, מיפלגתיים

 באורח לטפל וחשאיים, מיים
 המוטיבאציה בסוגיית נמרץ

 בעיקר בצה״ל, קרבי לשירות
 בתנועה — רק לא אבל —

הקיבוצית.
 יש קבוצת מצוייה הקרחון בקצה

 וחדורה היטב מאורגנת שהיא גבול,
אידיאולוגית. הכרה

 חיילים מאות של סירובם עובדת
 כה, עד 107 של מאסרם בלבנון, לשרת

 של העצומה הציבורית התהודה
 גבול יש למען האמנים קונצרט
 הפכה הסרבנים, את מיקדה באכזיב,

 לוהטת, ציבורית למחלוקת נושא אותם
 פנו חרות צעירי עזים. רגשות עמוסת

 ממנו תבעו ארנס, לאיש־מיפלגתם,
 את לשנות ואף העונשים, את להחמיר

זה. לצורך הצבאי החוק
 גם הצטרפו זאת קיצונית לתביעה

 הקיבוצית, בתנועה קיצוניים ניצים
 שריג רן (מיל׳) אל״מ ובראשם

 מסתפק אינו שריג מבית־השיטה.
 דאגה בהבעת או התופעה, בגינוי

לשירות במוטיבאציה כללית מירידה

נגד :,גריל

 הוא בדרכו. זהיר, גלילי ישראל היה הזה־ עס.העולם בשיחתו
 מתנגד שהוא לומר מירב אך ל-סרבגות', התנגדותו את הדגיש
 מתמד ״אגי המערבית. בגדה או בלבנון, לשרת לסירוב דווקא

גלילי. התעקש הכלל*,' במובנה לסרבנות
 את לכרס משנתבקש אך ובאדיבות, ברצון אומנם דיבר גלילי

 מסורסים שדברים ואמר המחתרת, בתקופת שוב נזכר דיעותיו,
לסלפון*. .לא הם

 הגיבור כמו שלא אלא מודרנית.
 שאיננו בן, כל על כועס הוא המקורי,

לעקידה. המיזבח על עולה
 שהפך הארץ סופר מרגלית, רן גם

 הימין את שנטש מאז מטיף־בשער
 באמצע, טוב מקום ותפס הקיצוני
ההחמרה לשדולת בעצם הצטרף

 אבל רגיש, פחות חומר־נפץ של
הרסני. יותר עור

 הסברה, את הביעו מקורות אותם
 בהארץ, מרגלית דן גם רמז שעליה

 באורח להחמיר ינסה ששר־הביטחון
 שינויים על־ידי אם העונשים, את ניכר

סעיפים הפעלת על״ידי ואם בחוק,
 בפירוש תובע הוא בקיבוצים. קרבי

לסרבנים. דראקוניים עונשים
 להטיל צריך סרבן על כי לי ״נראה

 שקובעת ביותר החמור העונש את
 השבוע אמר הצבאית,״ השיפוט חוקת

 שהסרבנות משוכנע ״אני למעריב,
 וחצי שנה יישב סרבן אם תיעלם פשוט

בכלא."
 שהקיבוצים גילה א,? שריג
 לגרש, מאיימים או מגרשים,

 לשרת לסרב השוקלים חיילים
הבבושים. בשטחים או בלבנון

 המאוחד, הקיבוץ ניצי של האדמו״ר
 הוא אף הוציא גלילי, ישראל

 הסרבנות את שגינתה איגרת־רועיס,
 של לשעבר שיועצה נראה תוקף. בכל

 באלפי מסתפק אינו מאיר גולדה
 מדיניותו בגלל שנפלו החללים

 ממשיך והוא יום־הכיפורים, במילחמת
בגירסה אבינו אברהם כמו להתנהג

בעונשים.

ס
מיפשוליס
גבוהים

 לשר־ היטב שהקשיב מי ך*ל
טחון  מוי הטלוויזיה במישדר ^הבי

 אינו כרגע הדאגה שעיקר הבין קד,
כתופעה. בסרבנים, דווקא נעוץ

 הקיבוצניקים גלילי, ארנס,
 בנראה סבורים מרגלית ודן

 גבול״, ב״יש נוקשה שטיפול
 אובדן של רחבות מגמות יפסל

 לשרת בקיבוצים מוטיבאציה
ל ללסת מובחרות, ביחידות

 בקבע להישאר ובעיקר קצונה,
 דוברים שרות־החובה. תום עם

ה הישוו במישרד-הביטחון
 גבול״ ״יש סרבני את שבוע
גדולות סמויות המפעיל לנפץ,

הנוכחי. בחוק יותר נוקשים
 בזה מינהלי-תחיקתי לצעד

 ציבורי־ מהלך לקדום עשוי
 ההשתייבות בשל פוליטי.

 הקיבוצים, רוב של המיפלגתית
 ן הראשון בשלב אדנם מעוניין

 ! הליבוד של מיטותפת בהצהרה
 את תוקף בבל שתגנה והמערך,

הסי תופעות ואת גבול״ ״יש
המוטי להגברת ותקרא רוב,

 בצה״ל. קרבי לשירות באציה
 פוליטי יעד השגת אחרי מיד
 ניברת להחמרה ארנם יפעל זה,
 מקווה הוא העונשים. של

 המערך בהסכמת להשתמש
 לנטרל בדי משותפת, להצהרה

 ציבורית ביקורת מראש
 דראקו־ צעדים נגד אפשרית

הסרבנים. כלפי ניים
רבה. בזהירות כדרכו, פועל, ארנס
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