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 מחדש. פעם מדי צצה אלטליגה פרשת
מתער היא כן עליה, לדבר שמרבים וכבל
יותר. פלת

 הפרשה את הזכרנו חודשים שלושה לפני
 הראל, הקטן״) (״איסר איפר על בבתבה
 בכתבה ראש־הממשלה. של הבטחוני היועץ
 על :ממונה איטר של עברו על סופר

ה הוזכרו כך כדי ותוך שרותי־הבטהון,
 אלטלינה. בפרשת לו המיוחכים מעשים

ה גירסת זוהי כי ברור היה קורא לכל
 גיר־ כלומר — לאיכר המקורבים חוגים

עוזריו־לשעבר. כת
 ממפקדי לנקין, אליהו פהח היום למהרת

 הזה, העולם על ארסית בהתקפה האיניה,
ההיסטו את המסויים השבועון מזייף כאילו
 ישראל עתוני כל את הפציץ היא ריה.

 ואחת אלף טפל בהם נרגשים, במכתבים
עלינו. האשמות
ש ממלחמת־הבחירות, חלק בכך ראינו

 על הגבנו לא כן ועל בשיאה, אז היתר,
 מלחמת־הבחירות אווירת אין כלל. הדברים

רצינו ולא היסטורית, פרשה לבירור נאד,

 פירוק על הוסכם זמן לאותו סמוך
 צורפו אצ״ל אנשי לירושלים). (מהוץ אצ״ל
ה מפקדיהם עם שלמים, בגדודים לצבא

 מפקדי־החטי־ פיקוד תתת והועמדו זוטרים,
אנשי־ההגנה. כולם שהיו צד,״ל, של בות

״ירו גדודים אלה ה־ו קרבית, מבחינה
 במלחמת־ המפואר עברן למרות קים״.

 חסרות־נסיון אצ״ל יחידות דרו המחתרת,
 גדודיים בממדים ובפעולה במלהמת־שדה,

 בהרבה אז נפלו אלה מבחינות וחטיבתיים.
 ותיקות אז היו •:׳כבר מחטיבות־ההיגנה,
 מן קרבות עשרות אחרי ולמודות־מלחמה,

 רוב כי לשכוח גם אין לנגב. ועד הגליל
 שהתגייסו טירונים, היו האצ״ל גדודי חיילי

 אימונים עברו ושלא ,1940 בראשית רק
 בגדודי הטירונים כמו ומפרכים מקצועיים

ההגנה.
עצו כמות אצ״ל לגדודי להעביר הר,צער,

 להם לתת זו ובצורה — נשק של מה
 הקרביים הגדודים על ללא־השוואה יתרון

 וגולני, גבעתי והראל, יפתה של המנוסים
לחלו־ בלתי־סבירה היתר, — וכרמל סרגיי

כועדת ״אלטלינה"
 שלנו גם מה — ההיא בעת לוויכוח להיגרר

 לכאן, אי לכאן זו בפרשה עניין כל אין
אובייקטיביים. משקיפים אלא בה אנו ואין

★ ★ ★

 מראשי אחד כ״ץ, שמואל פירסם עתה
פור ממנו שקטעים ספר לשעבר, אצ״ל
התע את מגביר זה ספר בעתונות. סמו

האוניה. את האופפת לומה
 זר, כה עד עמדו הצד, מן האיש לגבי

אלטלינה: על ■גירסות שתי זד, מול
 שאצ״ל האומרת בן־גוריון, גירסת @
 הלאומית, המרות הפרת הין־ נשק הביא
 ממשלת נגד מזויינת הפיכה הבנת לשם

ישראל.
 ביקש שאצ״ל האומרת אצ״ל, גירסת 9

 בירושלים, ליחידותיו הנשק מן 20ס/ס רק
 מובן ושהיד, עצמאיות, עדיין אז שהיו

לצה״ל. הנותרים 80״/״ את למסור
 מבלי אולי ומציג, כ״ץ שמואל בא בעת

ומ שמק שלישית, גירכה לבך, שהתכוון
הקודמות. הגירסות שתי בין

ל האוניה התקרבה כאשר כ״ץ: טוען
 (לפי נשק של עצומה כמות ובה ארץ,

 בל קיים היה לא ההם), הימים מושגי
 להפליג ניתן לאוניה חלוקתו. על הסבם

 ההפלגה כזה. ד,בכם שהושג מבלי מצרפת
 והדיר עצמו, בגין מנחם את אף הפתיעה

 בישראל אצ״ל ראשי בין מאייד,בנה נבע
ובצרפת.
 משא־ומתן. בארץ התנהל האחרון ברגע

 ־7 הנשק מן 20ס/ס להעביר הציע אצ״ל
 לא 80׳לסה־ שאר את בירושלים. יחידותיו

 אלא צד,״ל, למטכ״ל להעביר אצ״ל ביקש
לצה״ל. שסופחו אצ״ל לגדודי
 הטענה מן לגמרי שונה דבר כמובן, וזה,

הקודמת.
★ ★ ★

 צעיר אז שהיה או — זוכר שאינו למי
מדי:

 באמצע זה, בשמו רשמית, נולד צה״ל
הת שבה הימים באותם בערך ,1948 יוני

 היה למעשה אך אלטלינה. פרשת חוללה
 כבר ומוסדותיו, אירגונו על צד,״ל, קיים
 שמץ אין פנים, כל על .1947 סוף מאז
 לארץ- צבאות־ערב בפלוש כי ספק של

 קיים צד,״ל היד, כבר מאי, באמצע ישראל,
 מדינת של היחיד הממלכתי כצבא במלואו,
ישראל. לממשלת הכפוף ישראל,

תד־אכיכ הון? מול

 מסכים היה לא דאז קרי• חייל שום טין.
לכך.

 ,,אילו כי ב״ץ של הטענה גם תמוהה
 היה ממילא שבועות, יבמה האוניה הקדימה

 סתם אלא היו לא אצ״ל״. לידי מגיע הנשק
 מדינת קמה אלה בשבועות שבועות. במה

היה ולא ישראל, ממשלת קמה ישראל,
 מקום עוד נותר שלא כד על ויכוח שום

פרטיים. ולצבאות פרטיזניים לאירגונים
★ ★ ★

ב התחולל מד, בדיין, יודע, אינו כ״ץ
 במשרד־הבטחון. — השני בצד זמן אותו
 אותו שמשכו אצ״ל, אח שרימו טוען הוא

למלכודת. אותו ושהכניסו באף,
 אחר הסבר העובדות לאיתן יש כי יתכן

 משרד־ בצמרת מבוכה שוררת שהיתה —
 החלטה שנתקבלה עד זמן ושעבר הבטחון,

 בסביבת שונאי־אצ״ל לנהיג. כיצד כלשהי
 הנשק יגיע אם בי הששו אולי בן־גוריון

 כדי אלה בו ישתמשו אצ״ל, גדודי לידי
הביזון. נקמת את לנקום
 בן־גוריון דויד של תגיבתו אחרה: או כך

 היתד, ד,אוניה לחלוטין. תמוהה נ׳טארת
היה יכול לא אצ״ל החוף. מול מבודדת

 בן, אם מדוע, בכוח. הנשק את לפרוק
ן הגורלית פקודת־האש ניתנה
 אותן, לברר צורך שיש שאלות אלה כל
 עוד כל בלבד, ההיסטוריה למען ולוא
לו העלילה. של העיקריות הנפשות חיות

 הפרשות, מכל הציבור נפש נקעה לא
 מריבו־ של הקמתו את לבקש היה אפשר

 אלא ממלכתית• ועדת־תקירה או לאומי, נאל
 לכך מתאימה הציבורית האווירה שאין
ביום.
 מצד לבירור מקום, ויש צורך, יש אך
 עדויות לגבות שיובל אובייקטיבי, גורם
 השקולה ושדעתו בדבי, הנוגעים מכל

 אז שיתברר יתכן הבל. דעת על תתקבל
ה הגירסות בשתי רבה אמת אין בי

 באמת מונח הנבון הסיכיב וכי קיצוניות,
באמצע. אי־שם
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