
תגמול ושמו טמטום
אבנר׳ אורי מאת

 אנשים עמדו צבאית, מבחינה מפוארות פעולות בוצעו התגמול בשם מרגיזה. כותרת זוהי
כן. לעשות היא חובה אך לוחמים. בדם שקודש מושג עם להתמודד קשה המוות. פני מול

 ונגד. בעד שלמות אסכולות נוצרו .אקטיביזם״. ועל .תגמול״ על ויכוח נטוש שנים זה
 מול טבנקין שרת, מול לבון בן־גוריון, מול שרת קם ובתוכן. המפלגות, בין מאבקים סערו
נ) (צנזורה אלמוני נגד !) (צנזור־ פלוני יערי,
 את לספק המסוגל ויכוח לאומית, מדיניות על רציני ויכוח קיים כאילו הרושם נוצר כך

 המושג כחברו .תגמול״, המושג כי הוא. כן ולא התקופה. של הגדולה לתביעה המענה
 לקרב נערכים כאחד ומתנגדיו תומכיו מדינית. משמעות מכל ריק מושג הוא ״אקטיביזם",

 העדרו את המסתיר עשן למסך דומה ויכוחם בהן. מסתתר אינו ענק ששום טחנות־רוח, על
שהוא. כל פתרון של

:סאם לדוד העולם

 להעיז השעה והגיעה ערום, הוא תגמול המלך
בגלוי. זאת ולבטא

הנה ללא מאגד!
 בלתי״ עצמה, בפני יחידה אינה מלחמתית פעולה

אחרת. תופעה בשום תלויה
 המשכה הקלאסית, ההגדרה לפי היא, המלחמה

ה : יותר מדויק אחרים. באמצעים מדיניות של
 השגת לשם באמצעי־אלימות שימוש היא מלחמה
מסוימות. פוליטיות מטרות
ב שאין פלונית מדינה מחליטה אחד בהיר ביום

רו היא באמצעי־שלום. מטרותיה את להשיג כוחה
 ל־ זקוקה היא ״שטח־מחיה״. לעצמה לכבוש צה

 .מקום־מתחת־לשמש״, רוצה היא .מוצא־אל־הים״.
לשוו או לחמרי־גלם, זקוק״, היא במושבות. היינו
 היא או לשטח־קליטה. או לארצות־הגירה, או קים,
 עליה. בסימן הנמצא יריב מועד בעוד להשמיד רוצה

למלחמות. בהיסטוריה שגרמו מטרות אלה כל
 היא יריבתה. על־ידי מותקפת מדינה להיפך, או,

 מדינית מטרה קביעה תוך שערה, מלחמה משיבה
 עליה, רצונו את לכסות האויב בעד למנוע :ברורה
לשלום. תנאים ליצור כוחו, מרכז את לשבור

 מטבע כזאת, ברורה מטרה למען הלוחמת מדינה,
 אמצעי־הלחי־ את לעצמה לבחור שתשתדל הדברים

 מטרה לביצוע ביותר המתאימים שדה־הקרב ואת מה
 האיסטרא־ לידיה. היוזמה את ליטול תנסה היא זו.

 לאור רק הפוליטיות. למטרותיה כפופה שלה טגיה
 או נכונה זו אם לדון ככלל אפשר אלה מטרות

מוצדקת. או פסולה מוטעית,
 לשום כפופה שאינה מלחמתית, פעולה ואילו

 מדיניות שום על־ידי מודרכת שאינה כזאת, מטרה
 ידיד הרומס הגה, ללא טאנק אלא אינה ברורה,

יוצרו. נגד שקם חסר־נשמה גולם ;כאחד ואויב

סשסישל של האיסטראטגיה

 מלחמת ועד בר־כוכבא מרד מימי שנה, 1813 משך
 מלחמה. שום היהודית העדה ניהלה לא תש״ח,
 לעצמה להציב יכלה לא ומולדתי, לאומי בסים מחוסר
 עליהן -להיאבק יכלה לא ממילא פוליטיות, מטרות
 ולפוג־ לרדיפות קרבן היתד■ היא שהיא. כל בצורה
 והאינקויזיציה. ההשמדה מדורי את עברה רומים,

לחמה. לא היא
הפוג נחשול מול ובפשמישל, באודיסה בפזורה,

הי מטרתו העצמית״. ״ההגנה רעיון נולד רומים,
 מטרד■ כל להשיג לא והרכוש, הנפש על להגן תד■

עצמאית. פוליטית
 אודיסה מסורות שאר עם יחד הובא, זה רעיון

ההג ארגוני החדש. הארצישראלי לישוב ופשמישל,
 מול והרכוש החיים בטחון את להבטיח השתדלו נה

 הזר, השלטון עם היחסים התחדדו בינתיים פורעים.
 בין הויכוח בא טרור. של השונות הצורות ונולדו

 הויכוח של האב־טיםום שהוא ו״הגבה״, .הבלגה״
המו שני אולם ו״אי־תגמול״. ״תגמול״ בין הנוכחי

 ל- הגטו, של לעולם־המחשבות שייכים כאחד שגים
 למחסן־הב־ לא ומפוזר, קטן מעוט של תנאי־הקיום

ריבונית. מדינה של לים
 בכוח הסמלי ביטויו את מצא הוא ממלכתיים. לחיים הבסיס בארץ נוצר שבינתיים אלא
 התפתחות קצב אולם הפלמ״ח. הוא בר־כוכבא, ימי מאז הראשון העצמאי המגויס העברי
 הממלכתית, המחשבה התגבשות קצב את הדבירו החדשה, המציאות פרי הממלכתיים, הכלים

 התופעה היתר■ פקודיהם יכולת לבין המנהיגים רוח בין זו סתירה האבות. מסורת פרי
האחרונות. השנים חמש־עשרה של העיקרית
 מטרתם לארץ. ערב צבאות חמשת פלשו המדינה הכרזת עם תש״ח. בשנת בא הגדול המבחן

 ערבית. למדינה שטחה את לצרף המדינה, לעצמאות קץ לשים היתד, הרשמית הפוליטית
 שסתרה משלה, פרטית מטרה כך, על נוסף ערב, ממדינות אחת לכל היתר, המזל, למרבית

,חברותיה. מטרות את
ניצל הוא הנצחון. מנוף את בפקחות צה״ל החדיר הערבית בחומר, אלה בקיעים לתוך

ה*בוד ונבר׳ משני

 המידות לעומת השוכבת, מצריים של הענקיות מידותיה לתשומת־לב (ראויות
בחץ.) מצרים של ביתישחיה את הדוקרת ישראל, של הננסיות

 זה. אחר בזה בנפרד, ערבי צבא כל על מכד. הנחית הסתירות, את

שביתת־הנשק. הסכמי על לחתום נאלצו מדינות־ערב

 לכוחות ברורה פוליטית מטרה הלאומית ההנהגה הציבה לא תקוסת־המלחמה משך
 אולם והנפש. הרכוש על להגן : הפזורה ירושת היה היחיד הפוליטי הרעיון הלוחמים.

 אחרת. או זו בדרך מלחמה, אחרי לשלום בסים ליצור כדי צבא את הפעילה לא ההנהגה
 ימי מאז העברי הנשק של הראשון הנצחון מן שיכורה באופק. הסתמן לא מדיני קו שום

 מקומו על בא שהכל משוכנעת הקרבות, למחרת לישון הפוליטית ההנהגה הלכה החשמונאים,
טוב. בכי

 לרגע אף זנחו שלא הערביות, הממשלות כן לא
 שביתת- בנשק. אחזו למענה הפוליטית המטרה את

 מאיסטראטגיה מעבר אלא בעיניהן היתד■ לא הנשק
 למטרתן יותר מתאימה שניה, לאיסטראטגיה אחת

 בלתי נמצאה הראשונה שהדרך אחרי הפוליטית,
יעילה.

מלחמה־של־ היתה החדשה הערבית האיסטראטגיה
 של הכלכלי הבסיס את לשבור ביקשה היא התשה.
 מן המדינה את שינתק קפדני, חרם על־ידי המדינה

 אותה לבודד ;שלד■ הטבעית הכלכלית המסגרת
ה קולות ששת הפעלת על־ידי הבינלאומית בזירה
שר על־ידי ישראל עצבי והתשת — באו״ם ערבים

 לאורך מלחמה־זעירה פעולות של בלתי־פוסקת שרת
הגבולות.

האויב בחירת לפי

גיל לא זו ומחושבת מחוכמת איסטראטגיה מול
 ישימון פוליטית, מחשבה של מדבר אלא ישראל תה
 האקטיביסטים־ כוח־רצון. של ציה רעיונות, של

 ה״תגמול״. של רעיוךהנפל את לראווה הציגו כביכול
רעיון־נפל. אפילו הציגו לא האנטי־אקטיביסטים

 מתקיף היריב אם :פירושו ? .תגמול״ זה מה
 בוחר שהוא במועד שלו, מטרתו השגת לשם אותך,

 דומה, מכד■ אתה לו החזר — בוחר שהוא ובמקום
 ללא בחר, שהוא ובמקום בחר שהוא במועד היינו

משלך. פוליטית מטרה כל
 המקומי, המוראל את להרים יכולה כזאת פעולה

 אין אולם צבאית. יכולת להפגין ללב, סיפוק לתת
 כך, משום פוליטית. מטרה שום לשמש יכולה היא

 הריהי תורת־המלחמה, של הקלאסיים המושגים לאור
פעולת־הבל. חסרודמשמעות, פעולה

 שהתאים הגטו, מימי שריד הוא רעיון־התגמול
 יהודי מעוט של וההגנה־העצמית הטרוריזם לתקופת

בושה. הוא ריבונית למדינה במדינת־המנדט. קטן

? לתגסל סה לשם

 קיימת שאין מפני לפרוח היה יכול זד■ רעיון־נפל
 החותרת לאומית מדיניות המדינה צמרת לעיני כיום

ברורות. לאומיות למטרות
 שלום השגת על לדבר מרבים רשמיים במיסמכים

 מטרה זאת היתד■ כאילו ערב, ממשלות עם רשמי
 אינו רשמי שלום אחיזת־עיניים. זוהי אולם רצינית.

חוזה־ על ברודוס המצרים חתמו לו דבר. משנה
 המצרים יכלו הסכם־שביתת־נשק, על במקום שלום
וב־ הפוליטי במאבק הכלכלי, .בחרם להמשיך כיום

 עצמו מצב אותו הרי — נפשם כאוות מלחמה,״הזעירה
העולם. של אחרות בפינות קיים

הס המבוי מן לצאת הלאומית ההנהגה רוצה אם
 לשרותיה להציג המלחמה, מאז נמצאת היא בה תום

 עליה הרי בעלי־תוכן, תפקידים והצבאיים האזרחיים
 ייטיב מכונית של נהג מטרתה. מה כל קידם להחליט
הבנזין. דוושת על שילחץ לפני לנסוע, לאן להחליט

 מהכרעה מנוס שאין להחליט היא יכולה •
 מדיניות וארצות־ערב. ישראל בין סופית צבאית

 גבולות כל לאורך למלתמה־מונעת בהכרח תוביל זו
המדינה.

 האיסטראטגיה את שעה לפי לשבור הקץ, את לדחוק כדאי כי להחלים היא יכולה •
 בטוח כמעט והמשולש. רצועת־עזה כיבוש כגון מוגבלים, צבאיים מיבצעים על־ידי הערבית

המדינה. גבולות כל לאורך טוטאלית למלחמה זו דרך גם תוביל הקיימים בתנאים כי
 שיאפשרו תנאים ארצוח־ערב בתוך ליצור כדי כוחה את להפעיל להחליט היא יכולה •

 לכוחות סיוע ריאקציוניים, משטרים תחת חתירה על־ידי וישראל, ערב עמי בין שיתוף־פעולה
 ורכישת מארוקו) (סואץ, הערבים של הלאומיות בשאיפות עקבית תמיכה ומתקדמים, ידידותיים

השנים. במרוצת אמונם
 ואחת אחת כל לאור אולם רעותה. את סותרת האלה האפשריות הדרכים משלוש אחת כל
 דרכי־ את לה להכתיב ישראל לאויבי מאפשר הוא ומזיק. אווילי הוא רעיון־התגמול מהן

 במקום ויכוחי־סרק ביניהם לביים הבחירות ערב ישראל למנהיגי מאפשר והוא לחימתה.
משותפת. מחשבתית אפסות אלא בו קיים שלא

?״ שעשועיך ירד את תרסן ״אולי
קאהיר) (אחויסאעה,

[
!״ שומע אינני ! רם כקול .יותר

תלאביב) (סעריב,


