
 זו מר, לדברי מידע. ואיסוף העממיים
 מיס־ יש אבל חברים, של תנועה אינה
ש פעילים, של קבועים שבועיים נשים
 פעולות ומתוכננות מידע מתקבל בהם

שונות. מחאה
תנו אירגנה חודשים חמישה לפני

המ לפריצת שיירה הכיבוש הלאה עת
 אסר הצבא לה). קראו עזה(כך על צור
 והשטח לרצועה, השיירה כניסת את

סגור. צבאי כאיזור הוכרז
אי היא התנועה של הפעולה דרך

לאסי עזרה מתן מחנות־פליטים, מוץ
קור אצל ביקורים בתרופות, סיוע רים,

 הפלסטינים עם ישירים מיפגשים בנות,
 בינלאומיים אירגונים עם וקשרים
שונים.
 במיפ־ פעילה חברה בעבר היתה מר

 בט־ אותה עזבה אך הקומוניסטית, לנה
 נשואה היתה היא .1968ב־ ריקת־דלת
יל שלושה ולשניים חמים, לסאליבה

 המיפ־ את מכבר לא עזב חמיס גם דים.
 ובמ־ בטריקת־דלת הקומוניסטית לגה

ריבה.
על־ בריפוי לפרנסתה עוסקת היא

 טיפולי במרכז אמנות(ארט־תראפי) ידי
 גם והיא ליקויי״למידה, בעלי לילדים

שלה. בשעות־הפנאי פסלת
ת ע ו תנ  שמאל — שס׳״י •

זו תנועה ישראלי. סוציאליסטי

יותר.
 עיתון בשם כתביעת עורך הוא חמו

 לחודשיים אחת לאור היוצא אחר,
 החברה בתוך אי־השיוויון על והמצביע

 לפני שנוסר זה, כתביעת הישראלית.
 שנקרא כתב־עת של המשך הוא שנה,
 אגודה על-ידי לאור יוצא והוא יתד,
 בחיפה שנים 10 לפני שהוקמה זה, בשם

 ועיי־ בני־שכונות מצעירים והמורכבת
מופץ. גם הוא שם רות־פיתוח,

ת ע תנו  ששלחה האוהלים, •
 העדיפו אלה אך לוועידה, נציגים שני

האוה תנועת נמוך. פרופיל על לשמור
 ממיפלגת־העבודה, חלק כיום היא לים
 את ברור באופן מבטאת אינה כן ועל

 למאבקם או הפלסטיני, למאבק זיקתה
 נגד הישראליות תנועות־השלום של

הכיבוש.
 תנועה השלום, אל המיזרח •

 שהוקמה מיזרחים, אינטלקטואלים של
 דוגלת זו תנועה גם .1983ב־ בירושלים

 הכיבוש בהפסקת אש״ף, עם בשיחות
 מדינת־ לצד פלסטינית מרינה ובהקמת
 נציגים שני שלחה זו תנועה ישראל.
לז׳נבה.

 ישראלי־ לדיאלוג •הוועד
 בני־ של מייסודם פלסטיני

 נציג השנה שלח לא המיזרח עדות
הוא זו תנועה מייסד בז׳נבה. לוועידה

 (אירגונים קהילתיים באירגונים לות
לנעמת).־ המקבילים
פעי כולן נשים, 40 חברות בקבוצה

הכיבוש. נגד אחרים כאירגונים גם לות
 על מידע באיסוף עוסקת התנועה

 עורכי־רין עם קשר ביצירת עצירות,
 בהפגנות האזרח, לזכויות האגודה ועם

ב תנאי־המעצר, בשיפור המתמקדות
 עם ובקשר עינויים על מידע איסוף

 וגם המעצר בזמן העצירות מישפחות
אחריו.

 התנועה של הפעילות מהישגי אחד
 הביטחוניות האסירות העברת הוא

 מיחס סבלו שם נווה־תירצוז, מכלא
השרון. לכלא עויין,
וער יהודים — אדום קו •
 ייצג התנועה את הכיבוש. נגד בים
המ שבגליל כליל מהכפר פורת, אלון

התנועה. יוזמי שני בין שהיה ערבי,
 ואיר־ השנה במרס הוקמה התנועה

לירו מראש־הניקרה מיצעד־מחאה גנה
 התנועה ימים. ארבעה שארך שלים,

 כל את דיגלה תחת לאחד אז הצליחה
 היה זה הכיבוש. נגר תנועות־המחאה

 חילו־ לאור ויוצא־דופן, מרשים מעשה
 וה־ התנועות בין הקיימים קי-הדיעות

השונים. אירגונים
 שהנציגה לכיבוש, די התנועה •
הקבוצה מן רוזנפלד, מיה היתה שלה

אל-חסן ח׳אלד עם וקלר(מימין) מיעארי(באמצע) המתקדמת:
עירוני !פיתוח האסיר המת מם

 עשרות כמה ובה שנה, 12 כבר קיימת
 משני אחת הס, עמירה רשומים. חברים
 בער חברה היא בז׳נבה, האירגון נציגי

 לתואר סטודנטית היא הקמתה. מאז ס״׳
 תל־ באוניברסיטת בהיסטוריה שני

 תולדות את לפרנסתה ומלמדת אביב,
והשואה. הנאציזם
 הוא הקמתה מאז בשס״ ידוע חבר
מ כאחד גם שהתפרסם קמינר, ראובן

 ברר אש״ף עם המיפגש נאשמי ארבעת
מניה.

פו אירגון ,הוא הס, אומרת ״שס״י,"
 בניגוד מארכסיסטי־סוציאליססי, ליטי

 אנחנו תנועות. שהן האחרות לקבוצות
ה נגד שהיא פעילות בכל משתתפים

 ובעד פלסטינית מדינה בעד כיבוש,
אש״ף.׳׳ עם שיחות
 ,1984ב״ האחרונות, הבחירות עד
נפר היא אך מחד״ש חלק שם״ היתה

חילוקי־דיעות. בגלל ממנה דה
 ששלחה המיזרחית, הוזזית •

 ב־ הוקמה היא לוועידה. נציגים ארבעה
 שהיו מיזרחים של קבוצה על־ידי 1986

 למסקנה ושהגיעו בשכונות, פעילים
 נושא על קולם את להשמיע שצריך
ה בחברה אי־השיוויון על כמו השלום

ישראלית.
הנצי אחד חמו, דויד אומר ״היום,״

 הפרדה ״אין המיזרחית. החזית של גים
 ההתכחשות לבין המיזרחים הפליית בין

לפלסטינים.״
 ומאז פעילים, עשרות כמה בתנועה

ברורות עמדותיהם נעשו האינתיפאדה

 נאשמי מארבעת אחד דורי, לטיף
 הרשעתו שבגלל ברומניה, המיפגש
 מן היציאה עליו נאסרה זה במישפט

 נציגי את ללוות ובא טרח דורי הארץ.
 לנמל-התעופה, הישראליות התנועות

 שלא נראה לז׳נבה. נסעו אלה כאשר
לשלוח. אחר נציג היה

 שהשתתפו המיזרחיות התנועות כל
חשי את להבליט ביקשו בז׳נבה בכינוס

 בישראל המיזרחים היהודים של בותם
 התרבותית והזיקה השלום, בתהליך

הפלס לבין בינם ושיתוף־האינטרסים
 נציג אל־חסן, ח׳אלד גם ואכן, טינים.
 בנאומו המיזרחים אל התייחס אש״ף,

בז׳נבה. הוועידה מליאת לפני
 נציגי כל הודיעו הדיונים בסיום
״הש השאר: בין המיזרחיות, התנועות
 לפני להביא נועדה זה בכינוס תתפותנו

 רבות מארצות שהגיעו המשתתפים,
 שלנו הייחודי המסר את בעולם,

 למען הנאבקים מיזרחים, כפעילים
 אנו השלום. לקידום החברתי השיוויון
 הישראלי־ הסיכסוך שפיתרון מאמינים

החב הבעיות בפיתרון קשור הפלסטיני
בישראל." רתיות
 אסירות למען נשים קבוצת •

 לרמן, חווה ייצגה שאותה פוליטיות,
 האירגון בתל־אביב. בבית־ספר מורה
 ״כשהתחילו," השנה, מאי בחודש הוקם

 שאירגו־ ידיעות ״להגיע לרמן, לדיברי
 התחילו הכבושים בשטחים נשים ני

מעצ נערכו וכאשר הכוונת, על להיות
פעי־ שחלקן נשים, של מינהליים רים

הוק התנועה התנועה. של הירושלמית
 לפני חודש ,1987 נובמבר בחודש מה

 פרוץ עם אך האינתיפאדה, תחילת
 והצטרפו תנופה קיבלה ההתקוממות

 על־ידי הוקמה היא רבים. פעילים אליה
 אחרות, תנועות־מחאה של שרידים
לפעול. וחדלו הזמן במהלך שגוועו

 בפנייה מתמקדת התנועה פעילות
 סולידריות והבעת הישראלי לציבור

 מדינה להקמת הפלסטיני המאבק עם
 התנועה מדינת־ישראל. לצד משלו

 לשבוע, אחת פעילים פגישות מקיימת
 עורכים הם איש. 40כ־ נוכחים שבהן

 הזדהות והפגנות ישראל בתוך הפגנות
הכבושים. בשטחים

עו בז׳נבה, התנועה נציגת רוזנפלד,
 בפילוסופיה שלה הדוקטורט את שה
לס תל־אביב. באוניברסיטת המדע של
 לכיסש די תנועת של הירושלמי ניף
 לשלום, המתקדמת לרשימה זיקה יש

 זיקה שלו התל־אביבי, לסניף בניגוד
לחד״ש.

 ה־ הסניך — לכיבוש די •
 קרסין, מירי ייצגו שאותו תל־אביבי,

 הפמיניסטי כתב־העת מעורכות אחת
 ובעריכת־ בתרגום גם העוסקת מה,

 פרופסור רזי, צבי והפרופסור ספרים,
באוניבר ימי־הביניים של להיסטוריה

 כעת שוהים השניים תל־אביב. סיטת
 שנת־שב־ לרגל באנגליה באוכספורד

רזי. של תון
הפ ייצג שאותה ,21דד השנה •

שטיין. יהויקים הד״ר סיכיאטר

פורת אלון אדום״: ״קו רוזנפלד, מיה ירושלים״: לכיבוש ״די
בחל־אביב פילוסופיה

 ,1988 בינואר הוקמה זו תנועה
 שטיין, לדברי האינתיפאדה. בעיקבות

 דוגלת התנועה איש. 1500בה* חברים
התנג כולל לכיבוש, רחבה בהתנגדות

 בכל חלק לקחת וסירוב כלכלית דות
לכיבוש. הקשורה פעולה

 וע־ ״הקימה שטיין, אומר ״התנועה,״
 ובבדיקת בבירור העוסקת דת־חינוך,

המטי הקו־הירוק, בתוך סיפרי־הלימוד
 עוסקים אנו השלמה. לארץ־ישראל פים
ומת בבתי־ספר, נוער עם בעבודה גם

 שמיניות לנוער קורס לערוך כוונים
בסוכות.״

 21ה־ השנה בין פעולה שיתוף קיים
 ועוד. ביתא ועד בול,1 יש תנועת לבין

בק בעיקר הפגנות, יוזמים גם ״אנחנו
 עם בקשר ונמצאים נבול, יש עם שר

 פוליטי, מצע לנו אין מחנות־מעצר.
 של הנזק על להצביע מנסים אנחנו

פנים.״ כלפי הכיבוש
 — ישראלים רק חברים בתנועה

 היא כשהכוונה — וערבים יהודים
הקו־הירוק. בתוך לפעילות

 למען הישראלית המועצה •
 שאותה ישראלי־פלסטיני, שלום

 זיכרוני. אמנון עורך־הדין בז׳נבה ייצג
עור היא .1976 בשנת הוקמה המועצה

 לפני ובעבר, שבועיים, מיפגשים כת
 פ־ימ האוסר לחוק־הסרור התיקון קבלת
המוע חברי יזמו אש״ף, אנשי עם גשים

 שונים אישים עם רבים מיפגשים צה
עצמו. ערפאת יאסר וביניהם באש״ף,

 המחאה אירגוני רשימת כאן עד
 האו״ם בוועידת שהשתתפו הישראליים

 תנועות־השלום רשימת אך בז׳נבה.
 כפיטריות שצצו הישראליות, והמחאה

 ארוכה. עוד האינתיפאדה, גשם אחרי
 נשר ישראל, מחזאי אימד ביניהם:
 לוד, הכיבוש מד העממי הוועד לשלום,

 ׳זצרים ועד אחר, שיר שר הנוער
בחי מתוך ישראלים 'הנדינרפלסטינים,

 מורים שלום, לדבר מוכרחים רה,
 במכון המדעי הסגל חברי מחנכים,1

באוניבר מרצים השלום, מפח ו״צמן,
 נוער בשחור, נשים באר־שבע, סיטת

 השלום, למען רדיקלי מער כיבוש, ננר
עוז כאן, עד השלום, למען סטודנטים

 פלסטינים שלום, נתיבות ושלום,
 צוותא, אי־אלימות, לםען וישראלים

 ב־ם1יש ראשי ופסלים, צלמים ציירים,
 ומר השמיניות, מיכתב בוזאדי־ערה,

ועוד. ועוד השלום, למען שת־מער
 בתנועות המרכזיים מהפעילים חלק

 בכמה בוזמנית חברים אלה מחאה
מגי גדולות לפעולות־מחאה תנועות.

 מרוב ופעילים חברים תומכים, עים
תנועות־המחאה.

 לצורך הוקמו מתנועות־המחאה חלק
 תנועה למשל, כך חד־פעמית. פעולה

 מד ופסלים ציירים צלמים. הנקראת
 תערוכות־ כמה אירגנה היא הכיבוש.

 הכיבוש על ומחתה מקבילות מחאה
 בהתקוממות אמנותית תמיכה והביעה

חד למעשה, מאז, הכבושים. בשטחים
לפעול. לה

 עניין לצורך הוקמו אחרות תנועות
 לסולידריות הוועד בעבר כך מסויים.

 גם שהתפורר ביר־זית, אוניברסיטת עם
 לפעול, חדל השנים, במהלך הוא

 תנועות הקימו או הצטרפו ופעיליו
 חודשים לפני שקם ועד כך חדשות.
 הוקם הוא ביתא. ועד ונקרא אחדים
 ביתא תושבי עם סולידריות להביע

 האירוע בעיקבות שבגדה־המערבית,
 שבו בטיול־נוער, שם שהיה החמור

 המקום. תושבי עם מתנחלים התנגשו
 פעילי מרכיבים האלה התנועות את

 דרכי־ להם המוצאים אחרות, תנועות
נוספות. פעולה

 בנשימה להוסיף אפשר זו לרשימה
 בחו״ל, היהודים קבוצות את גם אחת

 נציגות בז׳נבה לוועידה הם גם שהביאו
מרשימה.
מק של אירגונו היה מכולם הגדול

 למען העולם׳ די1היה האיחוד גילן, סים
 יהודיים נציגים לכינוס שהביא השלום
 במהלך ופעל העולם קצוות מכל כמעט

בלתי־נלאה. במרץ הוועידה ימי
 פרספקטיב היתה נוספת קבוצה

 אינטלקטואלים קבוצת נ־ודיארערב,
יוצאי־צפון־אפריקה. יהודים־מיזרחים,

 דיי־ אורי את כמובן, לשכוח, אסור
)36 בעמוד (המשך

₪ סדו״זפטי ענת צילמה:

קרסין ומירי רזי צביתל־אביב׳ לכיבוש ,די
באוכספורד שבתון
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