
 ישראל, של הטריטוריאליים למים חוץ
 חנמצאים מחבלים ״לתפוס בדי רק אולם

לישראל״. בדרכם
 איר־ למדי. שקוף תירוץ זה היה

 על עתה הלוחמים הפידאיון, גוני
 פנויים אינם כוודאי בלכנץ, נפשם

ישר על גדולה מיתקפה לפתיחת
 זו כצורה אך כיכשה. או כים אל,

ה כמילה השימוש לפחות נמנע
״הסגר״. מסוכנת

דיזזמזז1 שד אקס •
 למהות זו, מפילה להימנע גייד ך■

 שחמלת העובדה מן נובע להלכה, 1 ו
מ ביותר מסובכת פעולה היא ימי הסגר

הבינלאומי. החוק בחינת
 אחת היא (״בלוקאדד,״) הסגר הטלת

בעו חיל־ים בל של העיקריות המשימות
הע סירות־המשוסים של ימיהן מאז לם,

תיקות.
 חיל-הים כד של הראשי התפקיד

פלי מפני חופי־חכית על להגן הוא
ה הקלאסית המשימה עויינת. שה

 החוף על הסגר להטיל היא שנייה
ה על הסגר הטלת ולמנוע העויין,

הכיתי. חוף
שו לאספקה זקוקה מכונת־מילחמה כל
 לים. מעבר קרובות לעיתים באה וזו טפת,

ה האוכלוסיה גם זקוקה רבות במדינות
 מעבר הבאים ולסחורות למזון אזרחית

 לו שיש לוחם, צד כל משתדל לכן לים.
 של עורקי־האספקה את לנתק חיל-ים,
׳מצבאו ציוד ומניעת האוייב הרעבת אויבו.

רשמית. אותו לאשר שלו הממשלה על צי,
זהו יעיל. להיות חייכ ההסגר •

 נייר״ של ״ההסגר ביותר. חשוב עיקרון
 כאשר רק חוקי הוא ההסגר חוקי. אינו

 מספיק כוח מטיל-ההסגר לרשות עומד
יכו אינה אונייה שום שאכן להבטיח כדי
הסכמתו. בלי טבעת־המצור את לעבור לה

רצוף, לחיות חייכ ההסגר •
 אם כל. בלפי משוא־פנים בלי ומופעל
 כגת כלשהן, נסיבות בשל ההסגר מופסק

 הליכי על מחדש לעבור יש מזג־האוויר,
הטלתו.
 להיות צריך ההסגר דכר •
 הוא שעליהן האוניות, למפעילי ידוע

חל.
 שלעיתים לכך גרם הוראות של זה סבך

 שמטילי־ מבלי הסגר־למעשה, הוטל קרובות
 מקיימים שהם מלא בפה הודו ההסגר
 לעצמה להרשות יכולה זאת את אך אותו.

 את לכפות כדי חזקה די שהיא מדינה רק
 מזו־ בסיכסוך מסתכנת היא אחרת רצונה.

לש המבקשת יותר, גדולה מעצמה עם יין
שלה חופש-המיסחר על מור

ק1ח שד סבעח •
 נדושות החדשה העת ידחמזת ״״
(  מוצלחים ימיים, הסגרים של דוגמות *

ובלתי־טוצלחים.
ש ביותר, המפורסמים ההסגרים אחד

ה הוא ללא־ספור, ספרים נכתבו עליו
 חופי על בריטניה שהטילה הימי הסגר
המילחמה בפרוץ ,1803ב־ וספרד צרפת

 ימי הסגר הצפון הטיל האמריקאית במילחמת־האזרחיסמוביל מטר
 מכרעת תרומה חיל־הים תרם ובכך הדרום, על ביותר יעיל

 משוריינות, אוניות שכלל הצפוני, הצי הצליח ההסגר במהלך :בתמונה הפדרלי. לניצחון
הייבשה. מוצבי לבין האוניות בין קרב אחרי באלאבאמה, מוביל העיר את 1864ב־ לכבוש

 מאשר להכנעתו, יותר זולות שיטות הן
בשדה־הקרב. מיגורו
ימי. הסגר של מהותו זוהי

 בעיות. של שלל מעורר הסגר כל אולם
 האם האוייבז מן למנוע יש אספקה איזו
 או לתותחיו, תחמושת רק ממנו לשלול יש
 לתסוס מותר האם לתינוקותיוז חלב גם
 גם אז עצמו, האוייב של אוניותיו את רק

 האספקה את המביאות נייטרליות, אוניות
 מובאת אינה האספקה אם ומה לנמליו?

 נמל- אל הנייטראלית האונייה על־ידי
 חשד וקיים נייטרלי, לנמל אלא אוייב,
 אל בדרבי־הייבשה משם מובלת שהיא

הנייטר המדינה יכולה איך ו ארץ־האוייב
מס היא כשאין הסגר, מפני להתגונן לית

לוז כימה
המים־ שהתפתח וככל הדורות, במרוצת

 להשיג הצורך התעורר הבינלאומי, חר
ולי הסגר, הטלת בדבר מוסמכים כללים

 ואמנם, בנדון. בינלאומי חוק מעין צור
 והגיעו בהדרגה, התגבשו כאלה כללים

״הצ המכונה במיסמך במר ניסוח לידי
.1856 משנת פאריס״. הרת

ל כללי־היסוד את קבעה זו הצהרה
:השאר בץ חוקי. מצור הטלת
 רשמית, ההסגר את להטיל יש •

 הממשלה :כלומר ממלכתית. כדרך
 על להודיע צריכה ההסגר את המטילה

של מפקד על-ידי מוטל ההסגר אם כך.

 לפרוץ ניסו הצרפתים נפוליון. ובץ בינה
אח גרר הצרפתי הימי המפקד זה. מצור

 * האדמירל בפקודת הבריטי, הצי את ריו
 הודו לאיי עד שטום־העין, נלסון הוראשו

הצרפ חיל־הים אך משם. וחזר המערבית,
 כוחות־הייבשה, עם להתחבר הצליח לא תי

 האי. ניצל וכך לבריטניה, לפלוש שביקשו
ואבדונו. מסיה לעבר צעד נפוליון

 הלאומי ההימבון נולד כן לפני חצי-מאר.
 עורך־ ימי. הסגר בשעת ארצות־הבמת של
 של סיפונה על שנלכד אמריקאי, דין

 על מצור שהטילה במטית אוגית־מילחמה
 מרוב חיבר לכבשה, וניסתה בולטימור
 עטור הדגל של החרוזים את התלהבות
 הדגל כי מרחוק בבוקר כשראה הכוכבים

החוף. על מתנופף עדיין האמריקאי
ההס הגיע ביותר האכזרי כוחו לגילד

 שבהן מילחמות־העולם, בשתי הימי גר
ירי על איש הסגרים הצדדים שני הטילו

 הבריטים הטילו הראשונה במילחמה בו.
 הנייטרליות, והמדינות גרמניה על הסגר

 ״מילחמת־צול- בהכרזת הגיבו והגרמנים
 כל להטביע שנועדה בלתי־מוגבלית״, לות

ב שנמצאה שהוא, דגל כל תחת אוניה,
 במאבק ניצחו הבריטים ההסגר. אזור

 נכנעה, כבר שגרמניה אחמ גם ההרעבה.
במשך ההסגר את לקיים הבמטים הוסיפה

התו שיבוש היא ״אדמירל״ המילה *
הים״). (״נסיך אמיר־אל־בחר ׳הערבי אר
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 של הסמיך העשן למרות הקרב מהלך את לראות כדי מפורסמת: בפוזה מוביל בקרב
מגבוה. הקרב על פיקד ספינת־הדגל, של המיפרשיס חבלי סל האדמירל טיפס ההפגזות,

 חוזה־השלום. לחתימת עד נוספת, שנה
 ומתים חולים תינוקות של תמונות־הזוועה

 הגרמנית הנשמה את הרעילו מתת־תזונה
 לסלול לא־במעט עזרו הן שלם. דוד במשך

היסלר. לפני הדרך את
ב תסריט, אותו חזר השנייה במילחמה

המוק המטוסים, יותר. עוד חריפה צורה
 הו- והסוגאר הראדאר המתוחכמים, שים
ה בריטניה להסגר. חדשים ממדים סיסו
האי הייבשת כל על חמור הסגר טילה

הס בריטניה על הטילו והגרמנים רופית,
 התקרב לעיתים, אשר, צוללות של גר

לניצחון.
 האלה ההסגרים מן אחד כל
 מסובכים מישפטיים ויכוחים עורר
עו כמילחמות אך לחוקיותו, כיחס

 טרחה לא אלה טוטאליות למיות
הבינ החוק על להקפיד מדינה שום

לאומי.
 ההסגר מילא ויאט־נאם במילחמת גם
 של האדיר חיל־הים חשוב• תפקיד הימי

 אספקה למנוע כדי גוייס ארצות־הברית
 ה- ובשיא הים. בדרך ויאט־נאם לצפון

 את׳ האמריקאי חיל־האוויר חסם מילחמה
 שדות־ הטלת על-ידי החיוני הייפונג נמל

הצ ניצח בכל־זאת במבואותיו. מוקשים
פון.

□,וסודת נוישים •
 נב- העולם, בעיתוני הידיעות פי •£
 אכסקלו- למועדת עתה ישראל נסה /

גדולי־הים־ של זה סיבי
 באבסורד. הראשון ברגע נשמע הדבר
 והקטן החורג האח תמיד היד, חיל־הים

 במיל- רק והאומר. הייבשה כוחות של
כל בתשומודלב זכה יום־הכיפורים חמת
 אף ננסיות. מסירות מורכב כוחו כל שהי.

 (שאחת משחתות לשלוש פעם שהגיע
 במילחמת־ המצרי מחיל־הים נלכדה מהן

 מסטי״לים כיום העיקרי כוחו מורכב קדש)
 חיל-ים ש,ל במושגים זעירה יחידה —

כרי שטים שבו התיכון, בים אפילו גדול.
ונושאוודהט־ נושאות־ד,מטוסים כמו שים

 וברית־הטועצות, ארצות־הברית של סוקים
לסרדינים. חיל־הים יחידות משולות

כ חמושים אלה סרדינים אולם
 והמתוחכם, המודרני הציוד מיטב

 שהיו משימות למלא ביכולתם ויש
 גדולות יחידות על כעכר מוטלות

 כקירכת פועלים שהם גם מה —
חוף־הכית.

 ימי הסגר להטיל יכולות כאלה יחידות
כלשהו.
 ארץ־ישראל ניצלה כן לפני שנים כמה

 נל- שהטיל להסגר תודות צרפתי מכיבוש
 1798 באוגוסט באחד מצריים. חופי על סון

 חוף מול אבו־קיר, במיפרץ נלסון השמיד
נפו את שהביא הצרפתי הצי את מצריים,

 של ההסגר בעיקבות לארץ־ד,נילוס. ליון
במר הצרפתי חיל־המישלוח נותק נלסון

 (כגון נפוליון1 של תוכניותיו מצרפת, חב
 נאלץ עצמו ונפוליון נכשלו, עכו) כיבוש
כש לבדו, הביתה לברוח דבר של בסופו

לאבדון. אותו ומשאיר צבאו את נוטש הוא
 את ראה או שקרא מי כל שיודע כפי

 הצפוני חיל־הים מילא הרוח, עם חלף
האמ במילחמת־ר,אזרחים מכריע תפקיד

 רצוף ימי הסגר הטלת על־ידי ריקאית,
הדרום. נמלי על

 שד האדמירלים מגדולי אחד
 פאראגוט, דייוויד ארצות־הכרית,

 וכל ימי, כקרב מעודם השתתף לא
 כהטלת מהצלחתו לו כאה תהילתו

 את שהרס הדרום, על זה מצ,ר
 עד אספקתו, את וניתק מיסחרו

כוחות. מאפיסת הדרום שהתמוטט
 מיש- טכניות, בעיות מעורר הדבר אולם
ופוליטיות. פטיות

 הסגר להטיל ישראל רצתה אילו
 נתקלת היתה לכנון, חופי עד רשמי
מסו חוקיות בעיות •טל שלם כיער

ככות.
לה ישראל של בכוחה ביכלל יש האם

 תבונות — בלתי־חדיר ״יעיל״, הסגר טיל
חוקיז להיות יכול ההסגר אין שבילעדיהן
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