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בש יעבור שהמיצעד חשוב: שזה כמה שג

בסדר.״ יהיה שהכל לום.
 הביטחוני המיבצע על הראשון הדו״ח זהו
 מסיבות ניצחונו. את לצה״ל שהנחיל העצום

 פרטיו כל את לגלות ניתן טרם מובנות,
 הפרטים אותם גם אולם היקפו. מלוא ואת

 כי ללמד כדי בהם די לפירסום, המותרים
 בשל, כפרי צה״ל בידי נפל לא הניצחון
 אירגוני של וחוסר־אונים מחידלון כתוצאה
 ולעבודת־ הודות הושג אלא — הטרור

 תיב- נבונה, הערכת־מצב חרוצה, מודיעין
 של מסור וביצוע — מקיף אופראטיבי נון
 במיבצע־ חלק שנטלו זרועות־הביטחון כל

הענק.
̂י ̂י' ־

הרס לזרוע אידיאלי מצב
י ם ך ה ש כ ר ע גודל של יותר נכונה ה
 מספר שבועות לחזור הראוי מן ההישג, *

 בגדה כראמה, לעיירת־הפליטים — אחורנית
 כבר הנטושה בעיירה הירדן. של המזרחית

 מתרכזים תושביה, רוב על־ידי זמן־מה מזה
 כשהם אל־פתח, אנשי מאות כמה בגלוי

 ומתאמנים בנשק מזויינים מדים, לובשים
באין־מפריע.
 בכראמה אל־פתח של הראשית במיפקדה

 אבו־ בכינויו המוכר עראפאת, יאסיר יושב
קצין־ בתפקיד אז שמשמש מי — עמאר
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ם ישראליים רו מזוייני מת לאורך פוז צריחיה על העתיקה, העיר חו

 ויכולתו כוחו מה בדיוק יודע אבו־עמאר
 בעובדה מכיר הוא הבלתי־סדיר. צבאו של

אמי־ גרילה למלחמת לצאת ביכולתו שאין

 אשר מסלול־המיצעד, את משם לאבטח כדי הרבים, כוכיה ובתוך
ס צופים. רבבות הצטופפו לידו  החיילים אליהם צירפו רבים במיקרי

תן — רצויים אורחים המאבטחים במדים. חיילות־צה״ל של בדמו

לעצמו, אבו־עמאר אומר העצמאות ביום
 את מגש על כמו ישראל לו תגיש

יש־ כל ומבוכה, הרם לזרוע ההזדמנות

מדינת־ישראל. של תושביה בקרב והטרדה
ב לפעול היא המטרה שאם מבין הוא
וטובה נוחה הזדמנות אין הפגנתית, צורה

וא אל־פתח, אירגון של הראשי המיבצעים
 אירגון של בפועל המפקד למעשה, הוא, שר

ביותר. והמאורגן הגדול הערבי הטרור

 להצטמצם חייבים ושהשגיו צה״ל, נגד תית
 הדים המעוררות פעולות־הראווה בתחום

אי־ביטחון של מתח ויוצרות בעולם רבים

לק מוחצת, חבלנית מהלומה מאשר יותר
 המיצעד ונגד הישראלי יום־העצמאות ראת

בירושלים. ישראל על־ידי שייערך הצבאי

לירו שמצפזן רובע־העשיריס נראה כךעיו־ופאים
 שמיצעד־צה״ל בשעה שועפאט, שלים,

ע הטור בו. לנוע החל ש הרובע, של הראשי ברחוב התרכז הממונ

שביו ת בבתיהם. הסתגרו תו בו  לאורך כוחות־האבטחה, רק נראו ברחו
שמנעה גדר־הבטחון שה ' שריון הרכב. אל ני  חלק הוא שבתמונה ה
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 יהיו רחובות־הערים בחוצות. תהיה ראל
 תהיינה הדרכים חוגגים. אלפי במאות דחוסים
 יהיה עצמו צה״ל כלי־רכב. ברבבות עמוסות

בענייני־המיצעד. ככולו, רובו עסוק,
 עשרות להחדיר כדי אידיאלי מצב זהו

 ולשטחים ישראל למרחבי חוליות־חבלנים
 יפזרו החוגגים, בין יתערבו אלה המוחזקים.

 פצצות־זמן יניחו בכיכרות, מוקשי־כפתור
מוק יטמינו שונות, בנקודות ומיטעני־חבלה

 מלכודות־תופת יכינו בדרכים, רכב נגד שים
 חזרה וייסוגו ההמוניים במקומות־הריכוז

 הכללית האנדרלמוסיה ניצול תוך — בביטחון
והצפיפות.

★ ★ ★
לגכול מעבר חוליות

 אבו־עמאר יודע זו, תוכנית לבצע די ** ך
 לצורך אנשיו. את היטב להכין שעליו

המפו אל־פתח, חוליות את מרכז הוא זה
 אותן מכנם בירדן, כפרים בעשרות זרות

 שיטתי באופן אותן ומעביר אחד, גדול במחנה
הגדול. המיבצע לקראת בפעולות־הכנה,

 עמוקה חדירה מפני יחששו שלא כדי
ממ הוא ישראל, בידי המוחזקים לשטחים

 פעמים לגבול, מעבר חוליות בשליחת שיך
 נסיון רכישת לצורכי שאפשר, ככל רבות,

 בסיסי־גיחה להכין כדי וגם עצמי; וביטחון
 יוכל אליהם בסיסים ישראל, שטח בתוך

 לפני קצר זמן — החבלנים את להחדיר
ה מיבצע־החבלה תחילת של שעת־השי״ן

גדול.
להט חוליות־חבלנים לשלוח ממשיך הוא

 בית־ בעמק הישראליים, משקי־הספר רדת
הערבה. ובדרום שאן

ומש הולך שאבו־עמאר בשעה שאז, אלא
 — שלו הגדולה החבלה תוכנית את לים

 סוריים ומודיעין מיבצעים קציני בעזרת
 העומד משהו מתרחש אף דווקא — ומצריים

 ממשלודירדן, תוכניותיו: כל את לאל לשים
 שנערכו מישיבותיה באחת דנה לו, נודע כך

 צעדים בנקיטת — 1968 פברואר בחודש
בירושלים. מיצעד־צה״ל למניעת

הירד־ הממשלה ונרעש. נסער אבו־עמאר
 מועצת־הביטחון את לכנס מתכוונת ת נ•

ס סיכוי קיים למניעת־המיצעד. בדחיפות,
 צה״ל את תכריח מועצת־הביטחון כי ביר,

מקום־המיצעד. את לשנות


