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 התפתח שנה צ0מ־ למעלה משך <י
תנה, רפלקס ישראל אזרחי אצל ■41  שאינו מו

 רפלקס־ — אחרות מדינות אזרחי אצל קיים
 בישראל, פגיעה שהיתה פעם בכל התגמול,׳

 טירור, ארגון או שכנה ערבית מדינה מצד
 בתת־הכרתו ישראלי אזרח כל כמעט הרגיש
 רפלקס התגמול. פעולת. ביאה הנה, שהנה

תוי חוש אף הוליד זה  במינוי. מיוחד עי
שו רבים אזרחים פן כמעט ח  טלפתי באו

 ידעו פעולת־התגמול, תתחולל ואיפוה מתי
ח עד שלהם, הרדיו מקלטי את לפתו  במו
 כדי בבוקר, מוקדמת בשעה אפילו הנכון,

 מימוש את המאשרת ההודעה את לשמוע
המותנה. הרפלקס

 צה״ל השאיר לא המדינה קום מאז כי
ת פגיעה אף כמעט  אחת צבאית או חבלני

 סביב פעולת־תגמול. ללא ישראל במדינת
אולוגיה ונבתנה קמה זה מונח שלימה. אידי

מו כן משום ת ישראל אזרחי ד שבועו  ב
 פאבלוב, של מפורסם כלב לאותו האחרונים

ת את הפעיל המתקרב האוכל שריח טו  בלו
ה רעב. נשאר סוא אך בגרונו, הרוק מז

תנה הרפלקס פועל כחדשיים  פעו־ של המו
ריק. על ישראל אזרחי אצל לות־התגמול

ת לראשונה הדבר!התחיל טו שי ת בפ  האויריו
 פעמים מספר בסיני. מטרות על המצרים של

חו  כל סיני. לעבר מצרים כלי־טיס הגי
 והפעולה פעולת־תגמול בישרה כזו התקפה

תק מספר אירעו אחר־כך התחוללה. לא
ת, ריות ספו ת נו רו  משחתת הפצצת יותר: חמו

ת של סידרה סיני, חוף על מצרית שיטו  פ
 תעלת־ של הישראלי בצד ומארבים מצריות

ת התת־מימית החבלה ולבסוף: סואץ,  באניו
ת כל אילת. בנמל שעגנו פו  שכל האלה, התקי

הן מ ת' ח ה׳ עד מהוה היתה א  טובה עילה כ
 צמודה תגובה ללא נשארו לפעולת־תגמול,

ולזמן. למקום

★ ★ ★
כיותר, הגדולה שהאכזבה ומה ^

ת, לא — הרפלקסיבית |  נגרמה התכונתי
 וו. ט. ממום חטיפת בעקבות ישראל לאזרחי

ישר אזרחים שני של ומעצרם לדמשק, אי.
חדשים. כשלושה במשך שם אלים

מן במרחב  של לשחרורם עד שנוצר, הז
 ממעצרם סמואלוב והפרופסור מועלם •סאלח

מאז רבים השתעשעו השבוע, הבלתי־חוקי
 מהם רבים התגמול. במשחק ישראל רחי

 פעולת־ את לתכנן ידעו למצביאים, הפכו
ת בהתאם סוריה כנגד התגמול הע לסכימו

של החדש נמל־התעופה על פשיטה בר:
ת נמל על הפשיטה כדוגמת דמשק,  ביירו

 בו הסורי הכלא על פשיטה תמונה), (ראה
 סורים קצינים שביית החטופים, שני מוחזקים
בזה. כיוצא ועוד כבני־ערובה, בכירים

 מסופקים, בלתי השבוע נשארו אלה כל
 בלתי יצאה שדמשק רק שלא התברר כאשר

ת פעולת על נענשת  אלא שלה, הפיראטיו
ה במקרה התגובה שחוסר  קץ את מבשר ז

ממשלת־ישראל. של' התגמול מדיניות
 דיין, משה שר־הבטחון, דווקא זה היה
 בישראל אחר אדם מכל יותר המסמל האיש

ת את הש להכריז שנאלץ התגמול, מדיניו
 של הסופית פשיטת־הרגל על בגלוי בוע

קיו זו. מדיניות מו מוס היו לא ריין של ני
טהורים. צבאיים אלא מדיניים, או ריים

ת ררת! דיין הבהיר התגמול!״ ״מדיניו  ״גו
ת צוז״ל את  לפעול במקום תגובה לפעולו
 מראש.״ מתוכננת צבאית מדיניה־ לפי

 בסיס־ על צה״ל יחידת שערכה פשיטה
שטח חרמון הד בדרום מחבלים  ן לבנון, ב
בת זו תפנית המחישה השבוע, שנערכה

 נערכה! היא למעשה. הלכה הצבאית פיסה
ה כל ללא מן פרובוקצי  י נועדה ובמקום, בז

ת צבאית מטרה להשיג מי ן מקו  .ניצול תו
 1 מהוות ממנה יותר אבל ההפתעה. גורם

ת ההפצצות מיו מיו ת היו  חיל- של הקבועו
 | באזור המצרים מוצבי על הישראלי האויר
ה את סואץ טוי ת של בי  הצבאית המדיניו

 | איסטר־ תכנון פרי הן אלה הפצצות החדשה.
ת ארוך־טווח, טגי עדו  מטרות להשיג מיו

ת צבאיות שיו שן את לפצות רק ולא ממ  רג
שנפגע. הגאווה
 !הבטחונית הצמרת הבינה במאוחר קצת

 !בין הקבוע המלחמה במצב כי המדינה, של
ת למדינות־טרב, ישראל  היא התגמול מדיניו

ח, של תגובתם מי־מו שרתת אינה חמו ל| מ  כ
ת מטרה מזיקה. אלא צבאית, או מדיני


