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 בשמי מתעופפות כיותר המוזרות ציפורים ך*

 היה העופות לתורת מדופלם מומחה אף ארצנו. | <
לזהותן. מתקשה

כן־אהרון. יצחק כשם ציפור למשל, קחו,
זה? עוף מין איזה

 סו־ אלא יונה, סתם ולא יוגה. — לכאורה
 עו■ של ליוויננסטון ג׳ונתן מעין סר-סופר־יונה.

פות־השלום.
 אינו במחנה־השלום שאיש דבר מציע הוא ולראייה:

 משטחים לסגת :מציעה אינה רק״ח שאפילו מציע,
הסכם־שלום. בלי כבושים

בדוגמתו. אה

 לשבועון בן־אהרון יצחק שהעניק ראיון נה ך*
ל בארץ זבה לא משום־מה ניודוויק. האמריקאי 1 (

 השקפותיו את בו מסביר בן־אהרון כי לו. הראוייה תהודה
 מאד. ברורה בצורה ■ושלום מילחמה לגבי

 חד־משמעית: בקביעה דבריו את פותח הוא
 ישראל כין שלום של מצב קיים ״בכר

הערכיות.״ ושכנותיה
 מיל־ של מצב אין ״בוודאי זו: קביעה מסביר והוא

 ששת־הימים, מילחמת מאז ישנים שש כימעט עברו חמה.
 רבע אלינו באים שנה בכל בשלנם. מתנהלים והעניינים

 פתוחים. וירדן ישראל בין הגשרים ערביים. תיירים מיליון
 אלינו.״ מדברים והירדנים הירדנים, אל מדברים אנחנו

 לאמרם? רגיל מי מוכר. צליל יש אלד, לפסוקים
וחסידיו. דיין משה

 צורך שאין טענתם, את זו קביעה על מבססים הם
 הסטאטוס על לנצח לשמור שניתן בערבים, עוד להתחשב

 השטחים בכל להתנחל שאפשר השטחים, החזקת של קוו
 להסכם־שלום. חתירה בשום צורך עוד שאין המוחזקים,

כעיות. אין קיים. בכר השלום
■ ■ ■

 מוציאים אנחנו מדוע שלום, יש אם :לשאול פשר ^
 על שלנו הגולמית הלאומית ההכנסה מן 30־/״ כימעט

 כולו, בעולם לו דומה שאין אחוז — ביטחוניים צרכים
הסוציא הבעייות לפתרון הדרוש הכסף כל את והבולע

? והערב השכם עליהן מתריע עצמו שבן־אהרון ליות
 על בשנה לירות ממיליון למעלה מוציאים אנחנו מדוע

אנטיפלסטיניים? פידאיון בקומץ המילחמה

ש אם מסויימת. סתירה כאן יש שלום״ של ״מצב י
 קטנות אבל ״חתימה״? ואין ״הסכם״ שאין זה איך —

 את פורש כשהוא בן־אהרון, את מטרידות אינן כאלה
אינטלקטואלי. במעוף כנפיו

 שאין ומכיוון שלום. אין אכל שלום, יש
 הגכול את כעצמגו נקכע אנחנו — שיש השלום

 ונספח זה, לגכול שמעבר מהשטחים נסוג שלנו,
שמאחוריו. השטחים את

ופשוט. חלק חד,
■ ■ : 1■

 באורח שנקבע לגבול חד-צדדית נסיגה של ׳רעיון ך*
 יש מצלצל. שהוא כפי משוגע, כה אינו חד־צדדי 1 (

תקדים. לכך
 בגלל והודו, סין בין מילחמה פרצה שנים כמה לפני

 הנחיל הסיני האדום הצבא שביניהם. בגבול איזור־מריבה
 של עצומים שטחים תפס ניצחת, תבוסה ההודי לצבא
 תחת המדינה. מרכז את לכבוש בנקל היה ויכול הודו,
אם והכריז: לעצמו, קבע שהוא לגבול נסוג נעצר, זאת

ל המסחרר במעופו מגיע כן־אהרון אכל
לגמרי. אחר מקום

 בךאהרון נשאל כאשר השק מן יוצא מרצע ף*
.1967 גבולות אל לסגת מונן הוא אם המראיין על־ידי 1 1

 אחד ״אף כן־אהרון. זועק לא:״ לא. ״לא,
לכך:״ מוכן אינו בישראל

 מסתבר דעת־הקהל, של הסקרים בכל האמת. סילוף זהו
 שונות בהזדמנויות מביע הציבור מן 307ל*.־ 107״ שבין

 בלתי- שינויים (עם הקודם לגבול לסגת נכונותו את
 שבהכרעה להניח יש ממשי. שלום תמורת מהותיים),

 יום־ההכרעה שבבוא מאמין אני זה. אחוז יגדל מעשית,
כלשהו. כבוש שטח על שלום הציבור רוב יעדיף

הישן, הגכול על חולם אינו כן־אהרון אכל
 לספח רוצה הוא קלים. שינויים כלי או עם

 המחשבתית הלוליינות וכל — ניכרים שטחים
 של באיצטלה זאת להצדיק אלא באה לא

אולטרה־קיצונית. רדיפת־שלום
 העולם ושאר מצרים בשביל שהבעייה בטוח ״אני

 העובדה בידינו. המוחזקיס השטחים גודל אינו הערבי
 — מרובעים מילים אלף 20ל־ מגיעים אלה ששטחים

 אינה — הערביים השטחים כל של אחד מאחוז פחות
זה.״ בהוא אותם מעניינת
 לגבי מוחלט חוסר־ידיער, רק חושף אינו זה פסוק

 טוטאלית התעלמות גם מגלה הוא הערביים. הלכי־הרוח
הפלסטיני. העם הבעייה: משורש

הגדה, של משטחים לסגת הצעתו על בדברו תחילה,
 ש״אינם שם״, פלסטיניים ערבים אלף 600״ על מדבר הוא

כליל. אותם שוכח הוא הראיון בהמשך אבל בנו״. רוצים
האו רכות. לאומות מחולק הערכי העולם

 לוותר מובנה אינה הפלסטינית הערכית מה
 הערכית שלאומה מפני מולדתה, שארית על

שטחים. והותר די יש המרוקאית או העיראקית
הפלס באומה או הערבי, בעולם אחד איש כיום אין
 מילבד הכבושים, השטחים על לוותר המוכן טינית,

בלתי־מהותיים. תיקיוני־גבול
 מן בגלוי מתחמק הוא ? לספח בן־אהרון רוצה מה

 יש לערבים אבל בראש. מפורטת מפה לי ״אין התשובה.
לנו.״ מאשר פחות להם חשוב זה בשפע. שטחים
 סירובו על ומוסיף מפה, לשרטט מוכן שאינו ימי

 לסיפוחים מתכוון שהוא עצמו על מעיד כאלה, הערות
אחוחלה■ — כבל״ת הוא השאר בל העיקר. זהומרחיקי-לכת.

 ותלמידי־ ערבים (מילבד ישראלי צעיר כיל נאלץ מדוע
 סדיר, בשרות מחייו יקרות שנים שלוש להקריב ישיבות)

המילואים? בשדות ללא-ספור וימים
שבזה. שלום מין
 עמים אין הדדית. והשלמה הסכמה פירושו שליום

 ביניהם. השלום את לקיים כדי זה את זה לאהוב חייבים
 להתקיים הסכמה לפחות ביניהם לשרור מוכרחה אבל

 עם להשלים הדדיים, ממעשי־אייבה להימנע בצוותא,
ביניהם. הגבולות
במו קיים, אינו האלה הנתונים מן אחד אף

ושכנותיה. ישראל כין בן,
 אחד אף הקיים. המצב עם משלים אינו אחד ערבי אף

יש בידי המוחזקים השטחים לכיבוש מסכים אינו מהם
 קיום עצם עם אף משלימים אינם רבים ערבים ראל.

 הפעילים מעשי־הלוחמה של הזעירים הממדים מדינתנו.
 הצבאית מחולשתם אלא המילחמה, מהפסקת נובעים אינם

והפידאיון. צבאות־ערב של
 אל אלא ״אלינו״, באים אינם הערביים התיירים

 ש־ מפני פתוחים הגשרים הכיבושים. בשטחים אחיהם
 ולא — לנו נוח שזה ׳בצדק, החליטו, שילטונות־הביבוש

 ממשלת בין והדדשיח לסיומה. הגיעה שהמילחמה מפני
 לקיפאון מזמן שהגיע חרשים, של שיח הוא וירדן ישראל
מוחלט.

אינ שקר הוא שלום״ של ״מצב לזה לקרוא
 תהליכי של קליני עיוות או — טלקטואלי
החשיכה.

■ ■ ■
(״העולם כוזבת הנחה להמציא יכול מטורף דען ץ*

 של מפואר בניין עליה ולבנות קובייה״), הוא
 הוא, המוגמר התוצר להפליא. הגיונית מושלמת, תיאוריה

מטורף. כמובן,
כן־אהרון. יצחק עושה בדיוק כך
שלום,״ יש ״בבר הסיסמה את הניצים מן שגנב אחרי

מרתקת. תיאוריה עליה בונה הוא
יר עם כני-קייכוא כגבולות רוצים ״אנחנו

חתי אין הסכם, אין אם כהסכם. שייקבעו דן,
בעצמנו.״ אותם שנקבע הראוי מן אז מה,

נוספת. תבוסה לכם ננחיל במנוחה, כאן אותי תעזבו לא
ההוא. כגבול השקט שורר מאז

 ששת-הימים, מילחמת למחרת הציע, מידידי אחד
 ללא ביוני 4זד לגבול ונחזור התרגיל, אותו את שנבצע

זו. דיעה קיבלתי לא הסכם־שלום.
 אכל כלתי-רגילה. בחוכמה נהגו הסינים

שונה. מצכנו
 שרר המילחמה, לפני זו. בקיום זו מבירות והודו סין
 בגלל היתה ביניהם שפרצה המחלוקת שלום. ביניהן

וצחיח. עזוב באיזור הגבול מיקום — מישני עניין
 הערבי והעולם ישראל בין המילחמח אצלנו. כן לא

 מכיר אינו הערבי העולם דורות. שלושה מזה נמשכת
 בקיום מכירה אינה וישראל ישראל, בקיום רשמית עדיין
 רק אלא שלום, תביא לא חד-צדדית נסיגה הפלסטיני. העם

שביתת־נשק.
■ ■!

 ■והכרה רשמי שלום להשיג היא שלנו משלמה ךיי
 שלום של חדשה דיקמת-חיים ליצור כדי הדדית, 11

 תמורת למכרה רוצים שאנו סחורה הם השטחים אמיתי.
אלה. יעדים

 תמורת שטחים—ה שלום, תמורת שטחים
השלום. כל תמורת השטחים כל שלום,—ה

 צודקות טענות משמיע הוא זו. לגישה בז בדאהרון
 מעמסה. אלא סחורה, אינם שהשטחים להוכיח כדי

 הערבים בין היחסים את מחמיר הכיבוש המשך לדבריו,
 עם מתיישב זה איך אבל כמובן. נכון, (זה וישראל
 שלום״?) של ל״מצב הביאו כיבוש שנות ששש הטענה

 הישראלית החברה את משבש שהכיבוש מזכיר גם הוא
העו הגופנית, העבודה מן הישראלי הצעיר את ומרחיק

מהשטחים. הפועלים לידי ברת
 ה■ את להוביל צריכים היו אלה שיקולים

השלום. להשגת לפעול שיש להכרה מזכ״ל
 אנחנו אם כעת, אפשרי שהשלום אומר דיין משה
 לקוות היה אפשר הכבושים. השטחים על לוותר מוכנים

 על להודיע שעלינו מכך יסיק לדיין, בניגוד שבן־אהחן,
 ״מעמסה״) שהם גם (מה השטחים מן לסגת נכונותנו

ומעשי. רשמי שלום תמורת

 כן־אהרון, על האהוב הסוג מן מילוליים, מוטים
המכרעת. הנקודה מן הדעת את להסיח כדי

■ ■ ■
 טענה, בן־אהרון מביא זו עמדה על סופי חיפוי **
מאיר. גולדה של הצדקניות המליצות מאוצר הלקוחה 1̂■

 מה לערבים, חשוכים אינם השטחים אם
ז להם חשוב
 מדינה שאנחנו מפני קיומנו, עצם את שוללים הם
 עד הערבי. העולם בלב אירופי-אמריקאי ציביון בעלת

 לעשות צריך ״הזמן לעשות. מה אין זה, עם שישלימו
 הבעייה עושח.״ אינו כמובן) הערבים, (של שהשכל מה

 באחד לעמו ולומר לקום יכול סאדאת ״אם היא האמיתית
כעובדת־קבע.״ קיימת יישראל :הימים

 כמו אל-סאדאת, שאנוואר כנראה, שמע, לא בן-אהרון
 המדברת ,242 מיועצת־הביטחוו החלטת את קיבל קודמו,

 ובשלמות בריבונות בעצמאות, הדדית ״הכרה על בפירוש
 הוגנב לא גם במרחב. המדינות כל של הטריטוריאלית״

 יארינג גונאר באוזני רשמית הצהירה שמצדיים לאוזנו
 מלאה הכרה המהווה רשמי, שלום על לחתום מוכנה שהיא

 נכונותה על תודיע ישראל אם ישראל, של בזכוית־הקיום
השלום. השגת אחדי רפיח־איילת לגבול לסגת

שאי מפני זאת, לדעת רוצה אינו כן־אהרון
ממח מוציא הוא לבן זה. לגכול לסגת מוכן נו
הכלח. עליהם שאבד מליצות, הגרוטאות סן

■ ■ ■
 בן־אחרון. יצחק הוא ציפור מין איזה יודע ינני ^

יונה. שאינו יודע אני אבל
 והתעלמות ערב, בעמי טוטאלי זילזול מגלים דבריו כל
 החלטנו :להם אומר הוא הפלסטיני. העם מקיום גמורה
 כך. על דעתכם מה לנו איכפת ולא הגבול, את לקבוע
 כבושים, משטחים חד־צדדית נסיגה מציע הוא להלכה

 השטחים. שאר של חז״צדדי סיפוח מציע הוא למעשה אך
 היא ומתנשאת. שחצנית אולטימטיבית, היא כולה הגישה
ספיר. של לזו מאשר דיין לגישת יותר קרובה

בנו עצמו את המקשט מאוד, מוזר עוף
יונה. צות




