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שייר?
 נזרקה שהאבן אמר גם רני יחסית. רחוקים היו

 כמעט שהיו בטוח ואני מטרים, 10 של מטווחי
מטרים. 20

בד יודע לא אני ,תשמע, למ״פ: ״אמרתי
 מה יודע מי אבל סכנה, היתה המרחק, מה יוק

בגו ירינו שלא גם הודעתי סכנת״נפשותי׳ זו
 עלי הסתכל ורני חיה, באש השימוש לפני מי

 יכולתי שבסך־הכל למרות בזעם, די ככה,
 לתאר ניסיתי ורק גלוי, יותר הרבה להיות

שקרה. מה את מדוייקות במילים
 תצפה אל לרני: אמרתי בערב ״אחר־כך

מא לא אני בסך־הכל בשבילך. שאשקר ממני
 היה לא המצב אבל משהו, או ברצח אותך שים

לי ממהרים ה,שלפנים', ואתם, קשה, כל־כך
 וכדאי בתחקיר, אמרתי לא זה ואת רות,

 מעשי־גבורה ועושים יורים אתם שאם שתדעו
תעב לא אס עליכם אחפה לא אני ערבים, על
 את רק אומר בתחקיר אני הפקודות. לפי דו

האמת.
 פעלתי לא שבאמת ידע כי ענה לא ״רני

 הבחור את מזהיר אותו שמעתי אחר־כך נגדו.
 היה זה גירסתו. את שיחזק מהסיור השלישי

 היה שרני חושב לא אני כי מבחינתי, בסדר
 האלה, היריות בגלל לכלא להיכנס צריך

 לא בכלל הסיור מפקד הייתי אני שאם למרות
כזה. למצב מגיעים היינו

לשאול, הסיפור את לספר הלכתי ״בערב
 יצא שלא בתנאי רק למילואים לבוא שהסכים

בש״ג.״ יישב אלא לשטח,

החןגי־סרבנים )3(
 לבוא מוכן שהוא שאול אמר מג״ד

המי מחנה. בתפקידי רק אבל למילואים

 יושב אכן, ושאול, בסדר, שיהיה לו רמז ג׳׳ד
לשטח. יוצא ואינו בקשר או בש״ג

 אלה השלישית, הקבוצה עם נמנה שאול
 שאסור בטוחים אבל לסרב, אם יודעים שאינם

 שאול בשטח. שקורה במה חלק לקחת להם
 מה על לשלוט יכולת אחד לאף שאין טוען

בני יגרר לפעילות, ייצא ואם בשטח, שקורה
 להיות מוכן אינו שהוא לפעולות לרצונו גוד

להן. שותף
 מלאה, סרבנות עם שלם אינו הוא שני מצד

 הסיכום שלה. החברתיות ההשלכות בגלל
 אך לשטחים, אותו מביא המג״ד לבין בינו

במחנה. אותו מותיר
 למי בסמוך חוויות מחליפים כשהחיילים

 נמנעים הם השלישית, הקבוצה עם שנמנה
הק בשטח. עליהם שעבר מה כל את מלספר

 להשטנקר בהחלטה עשויה השלישית בוצה
 לא־ מעשים על האינפורמציה את ולהעביר

לעי יותר, גרוע אף או הגבוה לפיקוד חוקיים
תונות.

 מהדילמה סובלת אינה השלישית הקבוצה
 אינם הם בשטח. עכשיו" ״שלום לאיש שיש

 על ירי של למצב להגיע ניתן כיצד מבינים
 על מלהקפיד קל שאין חושבים הם ילדים.

 כך משום באש. פתיחה של מדוייקות הוראות
הפרת״פקודות. של גילוי לכל עירניים הם

 של קטנה בקבוצה שמדובר לזכור צריך
 על־פי גם נקבע אליהם היחס אידיאליסטים.

 של במיקרה ביחידה. שלהם הוותק רמת
 מוכנים כולם, על ואהוד ותיק שהוא שאול,
 גם ובמידת־מה דבריו, את לשמוע אנשים

 ובכך אליו, עצמם את להתאים משתדלים
הפלו האלימות רמת את נוכחותו מורידה
 להתפאר ל״שלפנים" מאפשרת ואינה גתית,
הישגיהם. על בקול

הסרבני□ )4(
 כל על מרחפת שרוחה שולית בוצה̂ 
\ יחידת־המילואים. חיילי שאר /

שה למרות סרבן, להיות בושה זו אין היום
 והתחמקו אותה ששיחקו למי נחשבים סרבנים
 טוענים רבים חיילים קשה. מילואים מחוויית

 לפחות או לסרב מתכוונים הם הבאה בפעם כי
 את צריכים הם מה כי טוב, בתירוץ להתחמק

״של יהיו תמיד והרי הזה, הדפוק השרות
המ העבודה את שיעשו מתנחלים, או פנים"

באהבה. לוכלכת
 בשטחים השרות שבזמן יודעים הסרבנים

 הנוגדים מעשים לעשות יאלצו הם הכבושים,
יל נגד היא המילחמה עולמם. השקפת את

 מלוכלכת, מילחמה זוהי ואזרחים. נשים דים,
 את מאשר פחות לא הצבא את המשפילה

 ולא בכלא לשבת יעדיף סרבן הפלסטינים.
אלה. בפעולות חלק לקחת

 פוליטית, השפעה כל אין שלו לסרוב
לי חבריו על צבאית השפעה שלא ובוודאי

 בשרות- גם כשימחה אותו יקבלו הם חידה.
 לא סרבנות המצרי. בגבול הבא המילואים

למחנה. מחוץ אל אחד אף מוציאה

המתלבט )5(
 בש־ גר לא מתנחל, לא יונה, לא נץ, א ^
 ליכוד, או מערך מצביע הכבושים, טחים /
 לא הכבושים, השטחים את לספח רוצה לא

פלס מדינה רוצה לא שטחים, להחזיר רוצה
 שרות־ במיסגרת להרביץ רוצה לא גם טינית,

 את להרים להם לתת מוכן לא אבל המילואים,
 יד־חזקה שצריך מאמין אותו. ולקלל הראש

 להגיע שצריך ומרגיש האינתיפאדה לחיסול
 את כבר להם ושיקחו קבע של לפיתרון כבר

 לא בפקודות־הצבא תומך שלהם, המדינה
 שאי־אפשר זה איך מבין ולא חיה, אש לירות
ומו אותך תוקפים הם כאשר באלימות להגיב

 לצאת מוכן בלתי־יעיל, גז לירות רק תר
 תוך אל להיכנס שלא מעדיף אבל לסיור,

למי בא אותם? להכעיס למה המחנה, שטח
 ״שלום לא ״שלפו״, לא ״מסרב״, לא לואים,

שעו ישראלי, חייל סתם ככה רק עכשיוניק״.
 וככה תמיד שעשה כמו לו, שאומרים מה שה

 ליום עד או הבא לשרות־המילואים עד ישאר
שלום. יבוא סוף־סוף שבו

 עקוונית שורד לא אגס■ ■וסו כווכסוו
 איש׳ נר נמו אבל הסרבנות, תובעת את
 ברמה אותה מעדיו הוא ואוי־רשמו רוח

 אגסי, אומו הישראלי, הסרבן התיאורטית.
ממליץ: הוא ולנו דבר, משי\ לא

לסרב לא
 את מקדם בשטחים לשרת סרוב אם ך*

לו? מזיק או הלאומי האינטרס 1 1
 מהשורה מאזרחים לצפות שאין מאחר
שהה ומאחר לאומיות, בעיות־יסוד שיפתרו

 גבוה. אכן המחיר במכוון, אותן מזניחה נהגה
 להתנהגות מביא מהבעייה להתעלם הנסיון
 מדיני. בוואקום תמיד המתרחשת פרועה
 מעודד הוא במיוחד לתוכו. הכל מושך ואקום

 הס־ סרבנות, ההפוך: מהכיוון ריקות תגובות
הפרועה. בהתנהגות להשתתף רוב

מצפוניים, מנימוקים סרבנות כמובן יש

 בטוהר התפאר עוד תמול־שלשום שרק צבא,
נשקו.

 הסרבנות כללי, באופן המופיעה התגובה
 נימוק לה מבקשת מצפוני, על־בסיס שאינה

כל בנימוקים מופיעה היא וכך אחר, כללי
 נכונים מדיניים נימוקים אילו מדיניים. ליים
 על הבאנו אחד: נכון מדיני נימוק יש יש?

 וכך תשומת״לב, מחוסר הבעייה את עצמנו
 להשתתף תחת ממנה, להשתחרר מנסים אנו

 מוכנים אנו אין כך משום מדיניים. באמצעים
עמדה של התוצאה הזו. בהתפרעות להשתתף

*ס• א •וסף ,פרום
מכי אינה שישראל לי צר פאציפיזם. בעיקר

 כמו מצפוניים מטעמים לסרבנות בזכות רה
 זו בסרבנות אדון לא אך ארצות־התרבות,

 פרועה בהתנהגות להשתתף בסרוב אדון כאן.
 את למלא מוכן אינני ענייני. נימוק על־בסיס
למ אזרחים, רגלי לשבור הנוכחית, הפקודה

 על־בסיס בסרבנות לדון יש תחילה אך של•
כבו בשטחים לשרת מוכן אינני יותר. רחב

 שיטור בתפקיד לשרת מוכן איני אף או שים,
העו הסרבנות זו ואכן, מתפרע. הצבא שבו
 אינה זו הלאומי. סדר־היום על היום מדת

 וגם עצמו, בכוח לשימוש המתייחסת סרבנות
פר בהתנהגות להשתתפות המתייחסת זו לא

 זו מסויימת שהתנהגות בנימוק מסויימת, ועה
לע ביחס סרבנות אלא למותר, מעבר פרועה

 הצבא את המחייבת ישראלית, מדינית מדה
עויינת. באוכלוסיה כשוטר לפעול
 למלא הסרוב בין ברור באופן להבדיל יש
 מדי פרועה שהיא משום מסויימת, פקודה

 מאוד קשה שכן הכולל, המדיני הסירוב לבין
 כללי, באופן להוכיח אחר לפרט או לחייל
של התנהגות בדגם עמוק שינוי חל שאכן

דמורליזציה. — כלל בדרך היא כזאת

 אומר לעתיד לתרום המצליחים הסרבנים,
 והצעת התססה על־ידי זאת עושים תיהם,

 ולא כזה, הוא סרבן כל לא אך חדשה. דרך
 השרות לסרבני ליבי מקום. להם יש ארץ בכל

 אין כי עזה, ובחבל בשומרון ביהודה, הצבאי
 שתדון נורמאלית, בריאה, אומה לרשותם
 מצבנו לתיקון שיתרום באורח הקשה במצבם

הלאומי.
 בלי לאומה, דבר לעשות ביכולתם אין

והתיי צילום־רנטגן בלי מעמיקה, דיאגנוזה
הלאו בזהותנו דיון בלי מרחיקת־לכת, עצות
 מי הגדול? הקורבן את מקריבים הם למי מית:
 יזכו אשר הישראלית, האומה בני לדעתם, הם,

 מתודעה כתוצאה האמיצה? סרבנותם בפירות
 בשאלה עוסקים אינם הם רעועה, לאומית
 את משאירים הם האסון למרבית זו. חיונית

המתפרעים. בידי כמונופול הלאומיות

 רצויה תנאים באילו סרבנות, בדיוק מהי
 סרבן נעשה אני הייתי תנאים באילו סרבנות,
די סרבנות על וממליץ די ולבני־מישפחתי? לי
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