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במדינה
)9 מעמוד (המשך
 שנותרו ),1945( חירום לשעת הגנה תקנות

 לא בה, עד המאנדט. מימי וקיימות שרירות
 כי על בחיפד* או בתל־אביב בית פוצץ

 תיאוי מבחינה אבל טרוריסטים. בו הסתתרו
מחר. זאת לעשות אפשר רטית,
 האוטומטי הפיצוץ ברור: היה אחד דבר

ישרא אזרחים ויותר יותר קומם בתים של
עו וככל קולקטיבי. עונש בו שראו ליים,

 הרתיע, שלא בלבד זו לא קולקטיבי, נש
הג הנפגעים, מספר את הגדיל שהוא אלא
 הכללית הערבית האוכלוסיה אהדת את ביר
המחתרת. אל

צהייל
שפחת מ

ם הי ל־ חי
ששת במלחמת צה״ל של אבידה שום
 הציבור את זיעזעה לא ולאחריה ו,ימים

 חיל־הים ספג אשר המהלומות שתי כמו
 המשחתת -של הטבעתה :המלחמה לאחר
דקר. הצוללת של ואובדנה אילת
 על מסתער רגלית יחידה מפקד כאשר כי

 מחיר!״ בכל ״לכבוש היא כשהפקודה מוצב,
 — מאנשיו עשרות כמה לחימה תוך מאבד

 היו הקורבנות אם שאלות שואל איש אין
מחוייבי־המציאות.

 חיל־הים של המיוחד אופיו זאת, לעומת
 יותר ועוד רגילה, אבידה שבשעת כזה, הוא

 מתחילות — טוטאלי אסון מתחולל כאשר
 חיל לגבי צצות היו שלא שאלות לצוף מיד

אחר.
 החיל, של המיוחד מאופיו נובע זה דבר

 על המוטלות הדופן יוצאות המשימות ומן
נע האונייה שלהם. הצוזתים ועל כלי־השיט

 ול־ — ממושכות לתקופות מנמל־ביתד, דרת
נמצ הם היכן מושג כל אין קרובי־המלחים

 קורה לעיתים ייעדרו. זמן לכמה ואף אים
 תידלוק לשם רק לנמל־הבית נכנסת שאונייה

 מבלי — לדרכה מייד ויוצאת אספקה, וקבלת
 זה, וכל כלשהי. חופשה יקבלו שהמלחים

 איפוא, פלא, אין מוחלטת. בסודיות כמובן,
ובדאגה. מתמיד במתח נמצאות שהמשפחות
 השנים בעשרים התרגלו, בארץ ״האנשים
ו טובעות; אינן שאודות לכך האחרונות,

 הדבר את מקבלים הם קורה, זאת בכל כשזה
 אנשי! אומרים המציאות,״ את הנוגד כמשהו

חיל־הים.
 מהאבידות חיל אף הושפע לא זאת, עם

 היא לכך הסיבה חיל־הים. כמו לו שנגרמו
ב הטיפול עובר אחר, חיל בכל פשוטה:
ה למחלקות ובבעיותיה השכולה משפחה

 לאחר מייד — הבטחון במשרד מתאימות
החייל. של נפילתו על מסירת־ההודעה
 רואות תיל־הים קרבנות של משפחותיהם

 חלק מהוות אליו, קשורות שני, מצד עצמן,
חיל מפקדי חיל־הים. של הגדולה מהמשפחה

 קשרים אין אחר חיל שבשום בידעם ה,ים,
 לצו מעבר עצמם, על נוטלים אלה, מעין

ה במשפחות המשך־ד,טיפול את תפקידם,
שכולות.

 ואילת דקר חללי של רוחם ממשיכה כך
 ממשיך שייטת־הצוללות מפקד בחיל. לרחף
 אנשי של האבלות משפחותיהם את לבקר
עוס החיל של קציני־הסעד ואילו דקר, צוות
 המשפחות של השיקום בבעיות אישית קים

השכולות.
 זאת למרות האשם. את מחפשים

 המשפחות בקרב טענות, ושם פה מתעוררות
 (ראח בהן הטיפול צורת לגבי השכולות,

 שכאשר הוא, טבעי לקורא). העורך מכתב
 מיסתורין, אפופה יקירם של סיבת־המוות

 אנשי כלשהו. אשם לחפש האבלים נוטים
 מובן כדבר אלו טענות מקבלים חיל־הים

 במשפחות טיפולם מצורת כחלק מאליו,
חלליהם.
ב המשפחות עם התקשרנו לא ״נכון,

ה אמר דקר,״ אחרי החיפושים ימי עשרת
 הנוהג זהו ״אבל חיל־הים, מקציני אחד שבוע

 על למסור לא המטכ״ל, פקודת לפי בצה״ל,
 ימי־היעדרותו בעשרת חייל של היעדרו

 המשפחות, אל באים היינו אילו הראשונים.
 אז כבר זאת מקבלים היו אשר כאלה היו

 להימנע רצינו נפילה. הודעת של כביקור
מכך.״

 את חיל־הים אנשי ביקרו כאשר גם אולם
 הודעת־ מסירת ערב האבלות, המשפחות
 שסירבר כאלה היו דקר, אבדן על הממשלה,

 בשני לפחות בשורודאיוב. כמבשרי לקבלם
לשליחי־החיל: בני־המשפחה אמרו מיקרים
 אובדן על ההודעה את לקבל מסרבים ״אנו
 הם בזה. מאמינים אנו חיים. הם בנינו.

 אתם בודד. אי על או בשבי או נמצאים
יופיעו.״ עוד הם — תראו

1(

שולח מ׳ - הירדן אח לילה מדי חוצים הם

 נעוץ כידון הוא אל־פתח אירגון שלהסמל
 המילה רימון־יד. ומתחתיו פצצות ושתי

שנועד השם שהוא ״סערה״, כלומר: — עאסיפה

 פאלסטין דגל מעליו ישראל. של
 היא והתחתונה פתח היא העליונה
אל־פתח. של והמיבצעית הצבאית

 של השקט את והתפוצציות הדי־יריות קורעים לילה אחרי לילה דועכת. אינה אש ך*
 החוצים חבלנים של בחוליות צה״ל של סיורים ניתקלים לילה אחר לילה הירדן. עמק | (

 כה היה לא הוא מעולם אבל חדש. אינו אל־פתח ואנשי צה״ל בין המגע הזועף. הנהר את
תכוף. כה אינטנסיבי,

מתאמנים? הם איפה אותם? מגיים מי החבלנים? באים מניין לכך? גרם מה
 ללא כימעט הם, בו המדריכים דמשק. ליד נימצא אל־פתח אירגון של העיקרי המחנה

 אירגון עמד ששת־הימים, מלחמת עד הסורי. הצבא של וסמלים קצינים הכלל, מן יוצא
 אגף- של לפיקודו עבר המלחמה, אחרי הסורי! אגף־המודיעין של פיקודו תחת הטירור

 הפאלסטיגי האירגון את הפך צר,״ל, עם להתמודד יכול שאינו הסורי, הצבא המיבצעים.
 ״מלחמה רשמית: אותו המנחה התורה יוני. תבוסת על בשאיפת־הנקם המיבצעית, לזרועו

הוויאט־קונג.״ מלחמת נוסח עממית־חתרנית,
 רב מספר בגיוס צורך היה המלחמה. שמלפני המעטים האירגון אנשי הספיקו לא לכך

 צד,״ל. של הקווים מאחורי אל הגבול, את לחצות מוכנים שיהיו צעירים, של האפשר ככל
 גיוס החל המוני. לאירגון סגור־יחסית, מחתרתי מאירגון אל־פתח הפיכת הדבר: פירוש
 מחוסרי־ או מחוסרי־עבודה ופליטים סטודנטים, צעירים: של עיקריים סוגים שני של מזורז

 שהוא במחנות־אימונים המלחמה, לפני עוד אל־פתח קיים הסטודנטים עם הקשר את השכלה.
 הכבושים באזורים ובתיהם הוריהם כי אלה, לסטודנטים נאמר עתה בגרמניה. בעיקר ניהל

לעזרתם. זועקים
 שעברו או עצמה, סוריה אדמת שעל במחנות־העקורים בעיקר, גוייסו, הם לפליטים, אשר

אחרות. ערביות מארצות אליה
 אדמת על יותר קטנים מחנות הוקמו דמשק, שליד המרכזי, למחנה־האימונים במקביל

 נאמר, לאנשיהם גלויים. מחנות זאת בכל אבל וגדולים, סדירים בסיים לא אומנם ירדן.
הנשק. בכוח לו יתנגדו — צעדיהם את להצר הירדני הצבא ינסה אם כי

מיגזרבים גהוזבלגים — תצליחי \זשייב

 לבוא: איחרה לא התוצאה מעולים. לוחמי־מחתרת ליצור היה יכול לא ההמוני גיוס ן*
לכך: העיקריים הגורמים נישבר. — ארצה שהוחדר חבלנים של הראשון הגל | |

 כל כי המפתיעה העובדה תורמת לה הישראלי, המודיעין של הרבה יעילותו •
 מנהיג־ של ביותר הארוכה השתיקה חבריהם־למחתרת. את ומגלים מדברים — הנתפסים
 את פתח שנתפסו, אל־פתח אנשי של המכריע הרוב שבועות. שלושה היתר, כה, עד מחתרת,

הראשונה. בחקירה מייד פיו
 השילטון את אוהבת שאינה אף על — המוחזקים בשטחים הערבית האוכלוסייה •

אל־פתח. עם פעולה לשתף המכריע, ברובה מוכנה, אינה — הישראלי
 שיטות־מירדף פותחו השתפרו. לוחמה, של זה בסוג צד,״ל, של אמצעי־הלחימה •

 מוקדי- של יותר יסודית חסימה ותוך ובהליקופטרים, חדיש בציוד שימוש תוך מהירות,
ההסתננות.

 והניזון סורי ממימון הנהנה האירגון, של גידולו קצב את הדבירו לא אלה הצלחות אבל
 שואבים בירדן החונה העיראקי הצבא ימן ואילו צעירים. פליטים אלפי של מתחושת־הנקם

 421 מספר הפאלסטיני הקומאנדו גדוד הלוגיסטיים. צרכיהם ואת — ביטחון אלה צעירים
 האישי הציוד התחבורה, את לחבלנים מספק ברמת־אירביד, היושב העיראקי, הצבא של

לו. הדרוש והנשק — והקרבי
 שקצין־המיבצעים יוני, מלחמת מאז כזו, במידה גדל בירדן אל־פתת אנשי של ביטחונם

 מצפון אל־ראמה, בכפר בגלוי יושב ״אבו־עמאר״, המחתרתי בשם המכונה האירגון, של
חבלנים. של קטנות קבוצות לאימון סדיר בסיס קיים בו לים־המלח,

ז ג י בו ז נ רי ג ר בו ן ה ג ג י ם א י ל י י ד !

וב־ לחבלה) (בעיקר באלג׳יריה גם מחנות־אימונים קוימו מלחמדדששודימים פני
 המוגבר, הגיוס הנהגת עם עתה, אבל לסין. נשלחה אף אחת קבוצה קל); (נשק גרמניה /

 הגדולים במרכזים מתנהלים והאימונים ונידחים, קטנים מרכזים אותם למעשה חוסלו
ובירדן. בסוריה
קבועה קיצבה תשלום וכן האישיים, לצרכיו קטן תשלום אל־פתח מבטיח המתגייס, לצעיר


