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שלם ב רועש ה ת בנית1ת סבי שראלי הערביות המדינזת בל לפירוק י

תרחב
 שאל אישית?״ ינון עודד את מכיר אתה ך*אפ

י / צרפתי. הוגודדיעות השבוע *אותי /
תמהתי. ינון?״ עודד זה מי ינון? ״עודד
 הוא בו. מהתל שאני חשד כאילו בי, הביט האיש

ה מהוגי־הדיעות אחד הוא ינון עודד כי בטוח היה
 מושג לי שאין בכך הודאתי בישראל. מפורסמים יותר

דרגות. בכמה בעיניו אותי הורידה האיש סי
הערי בראש בניירותיו. פישפש בעל־שיחי

 עודד, אותו של יצירתו מונחת היתה מה
שם־עולמי. לו שהקנתה
 של לשעבר עובד עיתונאי, הוא שהאיש ססתבר

מא כתב הוא תנועודהתחייה. איש וגם סישרד־החוץ,
 וזה ״,80ה־ בשנות לישראל ״אסטראטגיה בשם סר

 ההם־ של אלמוני בכתב־עת שנה כמעט לפני •רסס
כיוונים. בשם הציונית וסירות
 הכימאי שחק. ישראל הד״ר המאמר את גילה שם
חשו מוסדות הרחב. בעולם אותו והפיץ תירגם החרוץ,

ו מחדש אותו הדפיסו הטכסט, את לקחו מאד בים
חבריהם. בין אותו הפיצו חדש. גדול ישראלי הוגה־דיעדת נולד בך

 ועד פאקיסתאן, עד (זאיר) המרכזית־הדרומית מאפריקה
בכלל.

 ה־ אך מחייה״, ״מרחב במילים השתמש לא הוא
מעצמה. מזדקרת הזאת אסוסיאציה

טירוף? שיגעון?
הזה. בטירוף שיטה יש אבל בוודאי.  עומדת שיטתי טירוף של לרשותו וכאשר

 שאי-אפשר כמעט משוכללת, צבאית מכונה
המטורף. החזון את לבצע הפיתוי כפני לעמוד

 להתעלם מוכן בעולם איש יהיה לא לבנון, אחרי
 בביטאון מתפרסמים כשהם וחומר קל כאלה, ממאמרים

רישמי. ציוני

 אדולף של ברעיונו כמו - שברעיון טירוף ך•
 טמון — דומים ממקורות ששאב בשעתו, היטלר י י

והנפשיים. הפיסיים הכוחות, בהערכת גרוטסקית בטעות
 הדתיים הלאומיים, הפילוגים חשבון על לצחוק קל

סן שונים הם אין כי אף הערבי, בעולם והאתניים

* ך רוע ך פ  עצם על ידעתי שלא בכתב־עת מאפר ה
 את שמעתי לא שמעולם איש של פרי-עטו קיומו, ■י•

עולמית? לסנסציה שמו,
 גם ואולי — עצמו המאמר בתוכן טמון הפיתרון

 מיל־ במהלך בעולם הרבים לידיעת הגיע הוא בעיתוי.
 שם. קורה מד. מסביר שהוא נדמה ולרבים חמת־הלבנון,

 של המעשים את כמשלימות נראו ינון של התיאוריות
שרון. אריאל המדי כל שכירת את כפשטות, מציע, ינון

 לאוסף כולו המרחב והפיכת הערכיות, נות
 שתהיינה וקטנות, חלושות עדתיות •מדינות של

הישר האימפריה לחסדי לחלוטין מופקדות
החדשה. אלית
:התוכנית מפרטי כמה הנה

יח אשר סיני, מחצי-האי רק לא תסולק מצריים
 במקום כמדינה. בכלל תפורק אלא ישראל, לשלטון זור

 וכמה בדרום קופטית מדינה יקומו הנוכחית מצריים
בצפון. קטנות מדינות

 מוסלמית, אחת — יחידות לכמה תפורק :סודאן
בדרום. פגנית ואחת נוצרית אחת

ה רי מדי בצפון, עלאווית מדינה כך: תפורק סו
 לראשונה) (ועויינת שניה סונית מדינה בחלב, סונית נה

 וצפון- הגולן את אולי שתכלול דרוזית, ומדינה בדמשק,
ירדן.

 מהגדה הסתלקותם שאת לפלסטינים תימסר ירדן
ישראל. ״תעודד״ המערבית

יש של יעדיה להשגת בטוחה (״מועמדת עיראק
 הערים סביב יותר, או מדינות לשלוש תפורק ראל״)
 בדרום השיעים של השטחים ומוסול. בגדאד בצרה,
ב — והכורדיים הערביים — הסונים משיטחי יופרדו
צפון.

ה די  נסיכויות שאר גם וכן כמובן, תפורק. סעו
הנפט.

 ערבים בין מפולגות ותוניסיה מארוקו אלג׳יריה,
מאליה. מתבקשת והמסקנה וברברים,  כולה תהיה הירח, עד מהים עצמה, ישראל
יהודית.
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 איני של ילדותי כחיבור להיחשב היה יכול זה ל

לבנון. פרשת לולא פוליטי, סנסיל ~
 בן- דויד כי 1955ב* הסודי ליומנו גילה שרת משה

 המדינה לפירוק לגרום לו הציעו דיין ומשה גודיון
 ״רב־סרן לקחת מעשית: הצעה היתד, לדיין מלבנונית.
מי',  להקים עליו ולהטיל וכסף. נשק לו לתת ממי

ישראל. של בת־חסות שתהיה נוצרית,
 עשרים כעבור זה רעיון הגשים ממערך

 סעד כשם מארוני רב־סרן המליך כאשר סת*
כדרום־לכנון. חדאד

 קטנה, מקומית פאשיסטית מיפלגה לקח גם ונמערך
 גדול, מקומי לכוח אותה והפך כפרים, בכמה

 ה- השתלטו והנשק הכסף בעזרת וממומן־היטב.
בלבנון. הנוצרים כל על ״פלאנגות״  כדרכם קדימה צעד עוד צעד שרון אריאל

 כדי ללבנון פלש הוא ופרס. דיין בן־גוריון, של
 קוויז־ של דיקטטורה בולה המדינה על להטיל
לכנץ. לחלוקת להביא או מארונייס, לינגיס
וירח. סוריה כלפי מיבצעיות תוכניות גם לו היו

 נגד חומייני האייודאללה של לאיראן נשק סיפק הוא
משתרע ישראל של הביטחוני המרחב כי והכריז עיראק,

א הו ד ״ ח א ׳ מ ! ו נ ת *,או

ב נוראות מילחמות לשתי באירופה שגרמו הפילוגים
 1914כ- גרמה כלקאנית כעיר אחת יריההנוכחית. מאה

ה העולם של הכלקאניזציה למילחמת־עולם•
 לתוצאות תביא שרון־ינון, של בחזונם ערכי,

דומות•
 כי — טוענים ואכן — יטענו ערביים אינטלקטואלים

 בין הישראלית החברה של במהותה הטבועים הפילוגים
אי וחילוניים, דתיים ובין ובני־עדות־המיזרח, אשכנזים

 ושהם במארוקו, או בעיראק המצב מן חמורים פחות נם
 כזה שדבר לפני מבפנים ישראל את לפוצץ עלולים

כלשהי. ערבית במדינה יקרה
 ישליך אל זכוכית, של בביתן שיושב ,מי

שכנים. בביתנים אבנים

 שהיה ממה מאוד שונה הצבאי מאזן־הבוחות ם ד
י ינון לאותו כנראה, נדמה, י* נ פ מילחמת־ד,לבנון. ל

 הצבאית העוצמה כל והופעלה רוכזה זו במילחמד,
קטן. אוייב נגד ישראל של

ה ויתרון פנטסטית עדיפות־כוחות למרות
 שרון־רפול הגאונים צמד הצליח לא הפתעה,

 השיג לא ואף הסורי, הצבא את ולהביס לשכור
 של הקרובים הצבאיים היעדים את זו כגיזרה
 שבוע דרוש היה הפלסטינית כחזית צה׳׳ל.

נכבשה. לא והעיר — לביירות להגיע כדי
מת שהוא מפני מגוחך, הוא הזה החשבון עצם אך

שארצות־הברית טוען ינון הגדולות. מהמעצמות עלם

סאן־טיימס. בשיקאגו מולדין ביד של קאריקטורה *

כו על רק לסמוך ללמוד צריכה ישראל וכי שוקעת,
 ברית־ לדעתו, עולה, שבו בעולם — עצמה של חותיה

האימ סול לכדה מלבות־ישראל־השלישיתהמועצות.
 לא כר־כוככא, ימי מאז הסובייטית? פריה

כזה: טירוף נשמע
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תמו מתגלה המיליטריסטית לילדותיות עבד מ
* יותר. עוד פרימיטיבית נד, •

 בילבד זה שלא בטוחים החדשים האסטראטגיה בעלי
ויתפורר. ייסוג שאף אלא יתקדם, לא הערבי שהעולם  מלמדות היסטוריה של שנים 6000 אולם
נגדי. לחץ; יוצר שלחץ

מ השוללים גדולים, לחצים יצרה מילחמת־ד,לבנון
 מהחזון שנותרו המיזעריים ד,״הישגים״ את אף שרון

הגדול.
 יוליד בבגדאד או בריאד בקאהיר, בדמשק, צד,״ל

יותר. לאין־שיעור כבירים נגדיים כוחות  העולם את לאחד בימינו מסוגל מישהו אם
 עכד־אל־נאצר, גמאל של כישלונו אחרי הערכי,

שרון. אריאל כמו איש זה הרי
מא כאשר ומתחשלת מתגבשת מתאחדת, אומה כל
 כיום קורה זה ליהודים. קרה זה קיומה. על יימים

לפלסטינים.
תמ אם כולו, הערכי כעולם מחר יקרה זה

 היהודי הרייך אל כריצת־האמוק ישראל שיך
השלישי.
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 כאלה לרעיונות להתייחם מדוע לשאול: פשר

* אותם? להזכיר בכלל מדוע ברצינות? י
טובות. סיבות שתי לכך יש

מאין. יש נולדו לא הם ראשית,
 מהלך התיכון במיזרח המיעוטים״ ״ברית של הרעיון

 — במדינה שונים אנשים של בראשיהם כרוח־רפאים
 מצפון. שנשבה רעה רוח זוהי ביישוב. כן, לפגי ועוד

 להגשים שניסה בסוריה, הצרפתי הקולוניאל מהמישטר
 שאר וביתור עצמאית לבנון הקמת שם: הרעיון את

העלאווים. וחבל הר־ד,דרוזים דמשק, בין סוריה
ומהלכנון. מסוריה עפה צרפת

 שרת, משה על־ידי ונחסם כך, על חלם בן־גוריון
 של מפוכחת הערכה וגם רבה תבונה זה בנושא שגילה

 בגין ומנחם זה, סוס על פעם רכב אבן אבא המציאות.
ומעולם. מאז בזד, דוגל

 כ־ והמכאישה המכישה שההרפתקה יתכן
 היסודות לולא מתרחשת, היתה לא לכנץ

האלה. הנפשיים
 הופכת במציאות אך בקלות. דיו שופך הקולמוס

לדם. הדיו
■> 1■ 1■

ה ך ב ה סי שני הפנימיות. בהשלכותיה טמונה זה, טירוף עם דות * י ההתמוד- את המחייבת והעיקרית, ה  הוא החוצה. מכוון רק אינו הזה החזון
ח ר כ ו פנימיות. תוצאות להוליד מ

 דימיונית — כזאת מדיניות לביצוע לגשת אי־אפשר
 צבא במדים, אזרחים של צבא באמצעות — שתהיה ככל
בני־חורין. אנשי־מילואים של

 מה כיום: עצמם את שואלים בלבנון צה״ל חיילי
 אלינו רד השיר היא והתשובה כאן? עושים אנחנו

אווירון.
 צה׳׳ל, פני לשינוי כהכרח מוביל זה חזון

 רובד של צבא אימפריאליסטי, לצבא והפיכתו
 מול מתמרד שאינו צבא ממושמעים, טיס

 צברה אחרי מזדעזע ואינו המערכית ביירות
ושאתילא.

 ל- שיתאים כזה, חדש צבא על כיום החולמים יש
החדשה. ״אסטאטגיה״ שרץ. אריאל רק ולא

׳ (■ *1 ■
א <*ך ד ב ח אחרת. למדינה זקוק א

ביותר: המפורשת בצורה הדבר ייאמר
פאשיסטי. מישטר מחייב הזה החזץ

 לאומנית קנאות חדור כולו שיהיה עם מחייב הוא
 בניו את לשלוח מוכן שיהיה אדונים״ ״עם קיצונית,

 במידבר- דרום־סודאן, של בג׳ונגל בהרי-האטלס, למוות
דרום־עיראק. של בביצות סעודיה, של יות

 של הרוחניים הצאצאים שבו מישטר מחייב הוא
הת כל לדכא יוכלו איתן ורפאל נאמן יובל שרון־ינון,

חש ומישטרה מחנות־ריכוז באמצעות וביקורת, נגדות
אית.

 ל- שהטיף אדם עמד שבראשה מדינה ראינו כבר
 הפרטים את לקרוא אפשר מדינות. ולפירוק מרחב־מחייה

 הסודיות שיחותיו של ובפרוטוקולים ?!א,טפף מיין בספר
 הממדים רק ממש. מדהים הדימיון היטלר. אדולף של

שונים.
 ולאושוויץ, לסטאלינגראד הובילו התוצאות

גרמ מיליוני קבורים שבהם לכתי־קכרות וגם
העליון. הגזע כני נים,

י ר מ א מ


