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 פסק־הזמז זהו אולי אורכו. מה
לנו. שיינתן האחרון

 המר־ את להצית המסוגל גורם ין 4̂
 מיצער־בלהות לאותו ולהביא חב

הפלסטינית. הבעייה כמו
 איראן־ מילחמת בין ישיר קשר היה
הת כאשר האינתיפארה. ופרץ עיראק

ש בנובמבר הערבי העולם ראשי כנסו
 והרצועה הגרה תושבי ראו בעמאן, עבר
 עסוקים כיצר הטלוויזיה מירקעי על

 במילה־ כל־כולם והנשיאים המלכים
 את כליל שוכחים כשהם מת־עיראק,

הפלסטיני, המאבק
המיי הגורמים אחד היה זה
 ההתקוממות, להתפרצות דיים

מעטים. ימים כעכוד
 הערביים המישטרים שכל יתכן
 יתכן הפלסטיני. העם לגורל ארישים

 מרינה הקמת מפני חוששים אף שהם
 שתזעזע ורעננה, רינאמית פלסטינית

המהי בין העדינה מערכת־היחסים את
הערביות. נות

 הערביים. העמים כן לא אך
 הם לב. יש רגשות, יש להם

 מה יום מדי ושומעים רואים
וברצועה. בגדה מתרחש

 מילחמת־ ישראל מנהלת בעיניהם
 עם־אח, נגד ונוראה אכזרית כיבוש
הקולוניא המשעבדים כל על ועולה
אתמול. של ליים

 ואין — האינתיפאדה תימשך אם
 בכל יש — ועוד עוד שתימשך ספק
 ייווצר פתאום שלפתע האפשרות עת

העו את יאחד אשר חשמלי, זרם אותו
 חרף רגליו, על אותו ויקים הערבי לם

הרקובים. ומישטריו האנוכיים מנהיגיו
 חלום־הבלהות עלול אז אד

ע והאוגדות למציאות, להיות
לזוז. לולות

 פסק־הזמן את לנצל ניתן אם ך*
 קץ ישים אשר לפיתרון להגיע כדי 1 1

האלה? הסכנות לכל
שאפשר. בוודאי

האחרו בשנים הצטרף חוסיין סדאם
 הנוגע בכל המתון, הערבי לעולם נות

 המצרי לסיוע זקוק היה הוא לישראל.
מ (כשנסעתי הירדני. ולנתיב־המעבר

 ההזדמנות לי היתה לעקבה, עמאן
 של האדיר הזרם את עיני במו לראות

 שהובילו ומכוסות, עמוסות משאיות
 מנמל־עקבה החיוני ציוד־המילחמה את

האח ועידות־הפיסגה בכל לבגדאד.)
בהח עיקבי באופן עיראק תמכה רונות
המתונות. לטות

ה עיר־מולדתו כיום היא בגדאד
 הבסיס שם ערפאת. יאסר של שניה

וכוחותיו. פת״ח מוסדות של העיקרי
 כיום תומך חוסיין שסדאם ספק אין

 לידי שבא כפי ערפאת, של המדיני בקו
 אבו־ בסאם דוברו, של במיסמך ביטוי
 ישראל, עם ישיר משא־ומתן שריף:
 פלסטינית מדינה הקמת הדדית, הכרה
ובי שלום של במיסגרת ישראל, לצד
הדדי. טחון

 — ערפאת יאמר של האוייב
 האו־ — הסורי אל־אסד חאפט׳

 אוייבה גס הוא הזה, הקו של ייב
עיראק. •טל

 חדורה בעצמה, בוטחת חזקה, עיראק
 יכולה בשדה־הקרב, ניצחונה על גאווה
 ליה־ חשובה בעלת־ברית היום להיות

מת־שלום.
 כיום מוביל שלום של ציר

 רוחבו לבל ריבאט, עד מבגדאד
 של ציר — הערבי העולם של

 חוסיין, המלך חוסיין, מדאם
ויא חסן המלך מובארב, חוסני

ערפאת. פר
ה ההזדמנות אבל ההזדמנות. זוהי

 אין כאשר כלום שווה אינה ביותר טובה
 לנצל המסוגלת ממשלה בישראל

אותה.
 נוצלו לא המילחמה שנות שמונה

 רק הובילו הן השלום. את לקרב כדי
לאינתיפאדה.

 ביצחק תלוי יהיה זה אם
 תוחמץ פרם, ובשימעון שמיר

החדשה. ההזדמנות גם
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 הכותפות שעל מהוה, צבאי ובון ^
 תלוי סרן, של דרגות־שדה שלו (

לדירה. בכניסה מתלה על ברישול
רי תל־אביב. במרכז שכורה דירה

 מכוסה ומחשב ספרים הרבה פשוט, הוט
בפינת־החדר.

 עמור מאיר סרן(מיל׳) את פגשתי
 להתייצב אמור שהיה לפני אחדים ימים

הכבו בשטחים פעיל לשרות־מילואים
 אם הפעם, שגם ברור היה למאיר שים.

 יהיה זה יסרב. בשטחים, לשרת יתבקש
 האינתיפאדה. תחילת מאז השני סירובו
 הקו בתוך לשרות הפעם נשלח למזלו
הירוק.

 למילואים גיוסו לקראת הכין עמור
 מסרב ״אני השאר: בין האומרת, הצהרה
 רוצה שאינני משום בשטחים לשרת
לנ לי מורה מצפוני שבו במצב לעמוד

הצבא... להוראות בניגוד הוג
 והשכונות עיירות־הפיתוח ״תושבי

היהו בחברה הסולם בתחתית נמצאים
הפ והבעייה החברתית הבעייה דית...

 שאינה בדרך בזו זו שזורות לסטינית
היא ביניהן ההפרדה להפרדה. ניתנת

להת לשליטה, המרכזית האסטרטגיה
חברתית. ולחוסר־אחריות עלמות

 השילטון עם פעולה לשתף ״הסירוב
 אזרחים של לגיטימי כלי־ביטוי הוא

 חוסר־אחריותם על המגיבים חופשיים,
 בפעולת־ הפוליטיים. מנהיגיהם של

 שהמנהיגים על־כך מצהיר אני הסירוב
 את ממלאים אינם בישראל הפוליטיים

נבחרו.״ הם לשמו אשר התפקיד

 התפרנסו ;,שם
בכבוד״

 יוצאת־ למישפחה בן הוא ¥¥מוו*
 לו ויש בן־הזקונים, הוא /^מארוקו.

בוגרים. ואחיות אחים חמישה
 מדמנט, 1955ב־ לישראל עלו הוריו

אר נולד מאיר בהרי־האטלס. קטן כפר
 הגיעה שמישפחתו אחרי חודשים בעה

 של העלייה תהליך לרחובות. לארץ,
 שנה. 14 ארך המורחבת מישפחת־עמור

לע והאחרון ,1949ב־ עלו הראשונים
.1963ב־ הסבא, היה לות

ופחד פצפון בגלל
 מילחמת־ פריץ אחרי אחדים שבועות קמה גבול יש תנועת

 בגלל חיילי־מילואים 160 נכלאו המילחמה שנות במהלך הלבנון.
בלבנון. לשרת סירובם
 ישקראה לשר-הביטחון, שהופנתה עצומה אז ניסחו גבול יש אנשי

 העצומה על מדינת־ישראל. תחומי בתוך לשרת לחיילים לאפשר לו
חיילי״מילואים. 2500 אז חתמו

 סירובו בגלל נכלא האחרונה בתקופה הראשון סרבן־השטחים
 28 נכלאו החלה, שזו מאז האינתיפאדה. תחילת לפני קצר זמן

 עבירת על בכלא פעמיים לשבת הצליחו מהם שניים חיילי־מילואים,
 היו מתוכם ארבעה השלישי. להיות אמור היה עמוד סירוב־פקודה.

בעבר. סרבני-לבנון גם
 נוספת, עצומה גבול יש אנשי ניסחו ההתקוממות תחילת עם

 זו בעצומה לשר״הביטחון. היא גם המופנית מקודמתה, חריפה
 בדיכוי חלק לקחת נסרב כי בזה מכריזים ״אנו השאר: בין נאמר,

 עד חתמו זו עצומה על הכבושים.״ בשטחים והמרי ההתקוממות
חיילי״מילואים. 600מ־ יותר היום

 קדם, וניסים עמור סרנים, שני יש הכבושים השטחים סרבני בין
אלה. בימים בכלא הנמצא

 לשרת שמסרבים למי סירוב־הפקודה, עבירות על העונשים
 משלב לעיתים ימי־מחבוש. 3ל-פ 14 בין נעים הכבושים, בשטחים

 שני של הכולל כשהסכום מאסר״על״תנאי, עם מאסר־בפועל העונש
יום. 35 על בה, עד עלה, לא המאסרים

 מרצים והחוגרים מגידו, בכלא לשבת נשלחים קציני־המילואים
.4 בכלא עונשם את

 יש לתנועת שהצטרפו מי ישנם הכבושים סרבני״השטחים בין
בר מופיעים שאינם ואחרים בכלא, עונשם ריצוי כדי תוך גבול

 לסירובם פירסום לתת רצו לא אך לשרת, שסירבו גבול. יש שימות
 ללא מצפון, מטעמי אישי, באופן המסרבים יש שונים. חששות בגלל
אחרת. או זו לתנועה קשר

 שאינן מסיבות הכבושים בשטחים לשרת המסרבים חיילים יש
 אנשי- חתומים גבול יש עצומת על פחד. בגלל חלקם אידיאולוגיות,

סדיר. בשרות בחיילים מטפלת אינה והתנועה בלבד, מילואים
 צה״ל, דובר שעה. לפי הקיימים היחידים הנתונים הם אלה
 מוסר אינו צה׳יל כי ענה בצה״ל, נרשמו סרבני־שטחים כמה שנשאל

זה. מסוג מידע
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