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לטובת הקיצוניים ,לרעת ה
מתונים .״תהליד־השלום״ היה
נקבר רישמית מתחת להרי
סות.
ן אמר בי על הפעולה הוחלט
^במהירות רבה .הגיעו ידיעות מסויי־
מות ,הזמן דחק ,והיה צויד לקבל
החלטה .הרמטכ״ל התקשר עם שר־
הביטחון בטלפון ,זה צילצל לראש־
הממשלה.

שימעזץ פרם ביקש שתי
דקות של שהות למחשבה.

כך הוחלט מה שהוחלט .לאיש לא
היה פנאי לחשוב על התוצאות הצפו
יות במיקרה של כישלון ובמיקרה של
הצלחה .הדבר כלל לא נדון .והרי ״רק
מי שאינו פועל ,אינו עושה שגיאות.״
האומנם?
מערכת־ביטחון מסודרת פועלת על
פי תוכניות נסיבתיות ,המוכנות מראש
לעת־מצוא .לא היה צורך להיות נביא
כדי לצפות מראש שאי־פעם תהיה הז
דמנות לחטוף באוויר מנהיגים פלס
טיניים .אפשר היה לשקול מראש,
בשקט ובנחת ,את היתרונות והחס־

ואולי יש גם משמעות בחילופי-
התפקידים .באנטבה המקורית ,שר־
הביטחון פרס דחק בראש־הממשלה
רבין .הפעם דחק שר־הביטחון רבין
בראש־הממשלה פרס.

מי מהשניים היה זוכה בסופו־
לאריות בקרב המוני ישראל,
מקריית־שמונה עד ירוחם,
אילו נלכדו.,ראשי המחבלים״?
והאם היתה פופולאריות ריג־
עית זו — התוצאה החיובית
ה י ח י ד ה שניתן היה לצפות
לה — שקולה כנגד כל התו
צאות השליליות ,שאין להן
שיעור?
ך דמה לי שיש סיבה עמוקה יותר
ו ל ק ב ל ת ההחלטה ,ודווקא יצחק
רבין מסמל אותה.

כאשר יש צויד לקבל הח
לטות תיד שתי דקות ,מתגלה
הגישה האינסטינקטיבית של
המחליט .לא המוח האנאליטי
פועל אז ,אלא מישקע הרגשות.
הפיגועים גורמים אצלנו לתיסכול
גובר והולך .יש הרגשה שאין תשובה
לטרור .אנחנו פועלים ופועלים ,וה־

קסילדקור מעניק הגנה מו שלמת מפני תולעים וריקבון,
דוחה מים ורטיבות ,אינו מתקלף וחידושו אינו מהווה בעיה כלל.
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רונות הכרוכים בפעולה כזאת ,לגבש
דוקטרינה ולקבוע הנחיה עקרונית.
אבל אצלנו זוהי ,כנראה ,דרישה
מוגזמת .יש אלופים ויועצים ,מחלקות
ואגפים .אבל מחשבה מסודרת אין.

הברדק חוגג.

ויבכל זאת יש לשאול את השאלה:
 1מדוע קיבל יצחק רבין את ההחלטה?
מה קרה למוח האנאליטי המפורסם?
מה התרחש בראשו בדקות אלה?
יתכן שיש כאן הנטיה הטיבעית של
אדם לחזור לזירת ההצלחות שלו.
בתקופת־כהונתו של רבין כראש־הממ־
שלה ,שהיתה רצופה באכזבות וב־
תיסכולים ,נקודת־האור האחת ודתה
פעולת־אנטבה .פעולת־קומנדו נועזת,
שהיתה כולה הימור אחד גרול ,וש־
היתה גם בלתי־הוקית בעליל.

נראה שמאז חוזר רבין ל
אנטבה שוב ושוב .אולם הנסי
בות שונות לגמרי ,ועל כן גם
דעת־הקהל העולמית.
הפצצת מישרדי־אש״ף בתוניס היתה
מעין אנטבה שניה .אן זאת היתה
פעולה מזיקה ,וכל תוצאותיה היו
שליליות .מבחינה מדינית וביטחונית
לא היתה לה אף תוצאה חיובית אחת.
כיום אין עוד מחלוקת בין בני־דעת על
מטופשות הפעולה ההיא .אך בארץ
היתה הפעולה פופולארית ,והרי זהו
חלומו של כל פוליטיקאי.

והנה אנטבה נוספת.

טרור נגדנו ממשיך לשגשג.
הרגש מצווה :מוכרחים לעשות
משהו .מוכרחה להיות תרופה כלשהי.
אם הפעולה הקודמת לא הועילה,
צריכים לבצע פעולה יותר גדולה,
יותר חזקה ,יותר מדהימה .ואז ,כשבאה
הזדמנות פיתאומית וצריכים להחליט
בלי הכנה מוקדמת ,מחליטים על פעו
לות חסרות־שחר כאלה.

האמת היא שיש רק דרך אחת
לחסל מערכת־טרור ,והיא :לח
בל את הבעיה הפוליטית שהו
לידה אותה.

בכל המאה ה״ 20לא הצליחה אף
מדינה כובשת אחת לחסל את הטרור
של העם הכבוש ,אלא על־ידי פיתרון
פוליטי שהתקבל על דעת העם ה
כבוש .יש לכך עשרות דוגמות ,ואחת
הבולטות בהן ניתנה על־ידי היישוב
העברי בארץ ,בשנת .1947
אין שום דרך לחיסול הטרור
הפלסטיני ,אלא על־ידי יישוב הבעיה
הפלסטינית ,באמצעות פיתרון שית
קבל על דעתו .של הרוב הגדול בעם
הפלסטיני ובתנועתו הלאומית ,אש״ף.
דווקא יצחק רבין הוא השולל ה
קיצוני ביותר של פיתרון זה .משום־כך
נגזר על איש שקול ורציונאלי זה
לבצע פעולה כה בלתי־רציונאלית.

תודה לאל שלא הצליחה.
* כחגיגת מזכירתויל שענר,
ראומה חרמון ,עם אחיי של ראש־
הממשלה ,גיגי פרס.
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