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 ג׳ולני, מוצטפה סיפר כך זה, בקו
 מכיוון רבים, יהודים גם משתמשים

 קופת־החולים לסניף מגיע שהוא •יי
 ולשכונה המיזרחית בעיר הנמצאת
לירושלים. מצפון נווודיעקב, היהודית

הצרי האוטובוסים מילכוד פעולת
 מקפת וחקירה מדויק תיכנון כה

 חונים אינם האוטובוסים קודמת.
 כאשר הנהגים, הלילה. במשך במרוכז

 את מחנים עבודתם, את בערב מסיימים
ביתו. ליד איש־איש האוטובוסים

 מתחת ^
הזית לעצי

בו הנעשית כזאת, פעולה כן, ן■
שונים, מקומות בשישה זמנית ) י*■

 ירושלים, סביב שונות בשכונות
 חומר של מאוד רצינית כמות מצריכה

 מצריכה — קילוגרמים 60כ־ — נפץ
 כנראה שחולק מיומן, כוח־אדם
לחוליות.

 מיקצועיות גילו אלה אנשים
 בחומרי- לטפל איך ידעו הם גבוהה.
 כל היתה שלא כך נקיה, בצורה החבלה

 המיטענים קיום את לגלות אפשרות
הל היתה לולא כלי־הרכב, בתחתית

עצמה. הקבוצה מתוך שנה
 הכבושים מהשטחים למתנחלים

 איש שתול היה הקבוצה שבתוך ברור,
 לנחש מעזים גם הם מכוחות״הביטחון.

בחור, ביניהם הסתובב כי וטוענים מיהו
 את הסגיר אשר שהוא ספק להם אין
 לספר יודעים גם הם המסועפת. הרשת

שלהם, פנימיים ממקורות רב, בביטחון
 כנפיים להן שעושות משמועות ואולי

 מיטעני הנחת פעולת כל כי במהירות,
 כוחות על־ידי בהסתר צולמה החבלה

 בבוא ישמשו אלה וסרטים הביטחון,
 מחתרת נגד במישפט כראיה היום

זו. ומיקצועית מסוכנת
 שררה בגרה״המערבית בהתנחלויות

 על מוזרה. אווירה המעצרים למחרת
 היה אפשר הגדה של הצרים הכבישים

 שתי קילומטרים כמה בכל לראות
 חונות יותר) (או ישראליות מכוניות

 מסתודדים נוסעיהן כאשר הדרך, בצד
 ביניהם העבירו הם הזית. לעצי מתחת

 על החרשות את העצורים, שמות את 4
 ושמועות שנמשכו, נוספים מעצרים

המסועפת. החקירה על
 היה קשה עצמם היהודיים בישובים

 לראות היה אפשר שם גברים. למצוא
מתרו גדולות בכיפות קטנים ילדים
 אמהות ירוקים. דשאים על צצים

תינו עגלות מובילות במיטפחות־ראש
 על רוכבים בית־ספר ילדי קות,

 עסוקים היו עצמם הגברים אופניים.
 למעצרים, שנגעו שונות בפגישות

 גילוי על שלהם התגובה ולאופן
המחתרת.
 ששמותיהם העצורים, מן חלק

 במילואים קצינים הם לפירסום, נאסרו
 חלקם קרביות. ביחידות ומשרתים

 שונים מחילות גבוהות, פיקוד בדרגות
בצה״ל.

 שהסעירה התימהונים עדת זו אין
 מיספר, שבועות לפני המדינה את

מישטרת־ישראל. את מסעירה ועדיין
 מאוד רצינית בקבוצה מדובר הפעם

 היהודים התושבים מן אנשים, של
 אותם המערבית, בגדה ביותר הוותיקים

 מדינת- כשהתחילה חלוצים שהיו
 אותן ולחלק אדמות להפקיע ישראל

יהודיות. להתנחלויות
 דתיים בקבוצת הפעם מדובר אין

 רגשות מתיר הפועלים פנאטיים,
 הפועלים באנשים אלא ספונטאניים,

 אינם חלקם ומדוייק. קר בתיכנון
כלל. דתיים

 מסועפת מחתרת על כנראה, מדובר,
 שנים כמה כבר הפועלת חוליות, ורבת

ערביות. מטרות נגד בחבלות
 מקווים בפרשה המטפלים החוקרים

 הפרשיות מן שתיים סוף־סוף לפתור
 מטרות נגד שאירעו ביותר החמורות
 בראשי-הערים ההתנקשות ערביות:

 בחברון. האיסלאמית במיכללה והרצח
 בוצעו היטב, שתוכננו ארועים שני

 להשאיר מבלי ומיקצועית נקיה בצורה
עיקבות.
 בגדה היהודיים הישובים אנשי

 שנעצרו האנשים מן חלק כי סיפרו,
 סמוך בעבר, כבר נעצרו אלה בימים
 האיסלאמית במיכללה הרצח לאחר

 הוראה .אז היתה לא ״ואילו בחברון,
 לגמור היה אפשר אותם, לשחרר מגבוה

 כל את ולחסוך אז, עוד העניין כל את
 ההתיישבות נגר וההסתה הבלאגן
כולה.״

 שלא אומרים, אחרים קולות
 ברצינות: ספק בציניות ספק לציטוט,

התפוצצו." לא שהמיטענים ״חבל
 אחרים, טוענים רע, נסיון כאן יש

 ארץ־ישראל־ אנשי כל את ללכלך
 שכוחות־ מבקשים הם לכן השלמה:
 מעל האיפול את יסירו הביטחון
 כדי החשודים, שמות את יגלו החקירה,

 לעצורים שיתירו האחרים, את לנקות
 שלהם עורכי־הדין עם להיפגש

 הראיות את יגלו ושאנשי־הביטחון
העצורים. נגד בידיהם המצויות
 פיר־ בהתנחלויות: השמועות אחת

 במשך התעכב המעצרים דבר סום
בהתער השבת, צאת עד וחצי, יממה
 בורג, יוסף שר־הפנים, של בותו

דתיים. מטעמים
*  שיקולים *

מיפלגמייס
 חשיפתה כי לרמוז מנסים בים ך*

 עכשיו, דווקא המחתרת של 1
 בחירות, של חמה כל־כך בתקופה

 של פוליטיים משיקולים נובעת
בשילטון. למקומו החושש הליכוד,
המתגו מאותם העצורים, מן רבים

 נחשבים הכבושים, בשטחים ררים
שרון. אריאל של כאנשיו

 בחרות, חבריו את שהפתיע שרון,
 מקולות אחוזים 42ב־ זכה כאשר
הדליק שמיר, עם בהתמודדותו המרכז

 החב־ של האוטובוטים בשירות ז11ך1ר11 111
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וחל־ חרדים חלקם רבים, יהודים גם משתמשים
 בתנועה, מתנגדיו אצל אדומה נורה

ראש־הממשלה. וביניהם
 השבוע, דווקא המחתרת חשיפת

 כדי באה המתנחלים, מן חלק טוענים
 לקראת שרון, של שמו את להכתים
 לכנסת לרשימה המועמדים בחירת

 מתנגדיו חרות. במרכז השבוע שתיערך
 הכוח את לטרפד רוצים שרון של

אפשרית. דרך בכל בוחלים ולא שצבר
ואומרים, לכת מרחיקים אף חלקם

 אנשי בקרב למעמדו חושש הליכוד כי
 מהם שרבים ארץ־ישראל־השלמה,

 של צומת לתנועת באחרונה הצטרפו
 אומרת השמועה ולתחייה. איתן רפאל

 שחשפרכביכול בכך שאנשי־הליכוד,
 מקרב ורצינית גדולה כה מחתרת
 את לעצמם להחזיר מנסים אלה, אנשים

 לרמוז מנסים הם מהם. שברחו הקולות
 מסוכנים אלה תנועות מנהיגי כי בכך
הנכונה. הדרך הוא הליכוד וכי

 כך, על שמועות גם נפוצו. זו בצורה
 ח״כ אל מוביל החקירה מכיווני שאחד

 תושב פורת, חנן לשעבר, התחייה
 כי לספר יודעות השמועות גוש־עציון.

 לכך ראיות כוחות-הביטחון בידי
 של לקיומה מודע היה שפורת

 כל על לא אם ידע, ואף המחתרת
חלקן. על לפחות פעולותיה,

 מנסה בכך כי גם הטוענים ישנם
 מן בוחרים גם אליו להעביר הליכוד

 מוכיח כשהוא המערך, של הימין
ממלכתית. בגרות

אל הגיעה המתנחלים של זעקתם

 ירושלים־קלנדיה, בקו הנוסעים חילוניים, קם
 מישעני־החב־ לירושלים. מצפון יהודיות לשכונות

יהודיים. בקורבנות גם לפגוע לכן, עלולים, היו לה

ינבלו. בוודאי בקרוב אותם ישקה
 גם הכבושים, בשטחים האווירה

 בתוך וגם היהודיים הישובים בתוך
 כשיתגלו סוערת. הערביים. הישובים

 שבידי הראיות וחומר החקירה פרטי
 לחקירת והיחידה כוחות־הביטחון

 לענות אלה יצטרכו חמורים, פשעים
שאלות. של ארוכה סידרה על בוודאי
 מאז הרבות לשנים נוגעות חלקן

,1980 לפעול(ביוני המחתרת התחילה
לתפי ועד בראשי-הערים) בהתנקשות

 באותה שמדובר יתברר אכן אם סתה,
המחתרת.

 בנוגע נוספות, שאלות גם יש
 הישובים בתוך הנשק לחלוקת
עצמן. היהודיים

בעבר, התעוררו כבר אלה תמיהות
 הרצח אחרי מיד חקירה כשנערכה
 אז בחברון. האיסלאמית במיכללה

 פושעת ורשלנות אי־סדרים התגלו
ביישו כלי־הגשק ובחלוקת ברישום

בים.
למיטעני־ הנוגעות שאלות וכמובן

במיזרח־ האוטובוסיס בששת הנפץ
 כמות שהצריכה פעולה — ירושלים

 ידע לא ושאיש חומר־נפץ, של ענקית
והשגתו. איסופו על

 הפעם שעומדת ייתכן מיקרה, בכל
 קיומה עובדת ספק לכל מעל להתברר

שהשיל־ עובדה יהודית, מחתרת של
 תקופה לה להתכחש ניסו בארץ טונות
ארוכה. כל־כך

■ סרגוסטי ענת

 אין כי להודיע שמיהרה צמרת־המדינה,
״בהתאר אלא יהודית במחתרת מדובר

 חמור, די זה גם אבל מחתרתית". גנות
 את לרכך כשניסו בממשלה, אמרו כך

 אנשי של אוזניהוש את ולסבר העניין
ארץ־ישראל־השלמה.

 כש־ מסרו, גם אחרים מקורות
 חלק כי בעיצומם, עדיין היו המעצרים

 בפיגועים קשורים אינם העצורים מן
 ישוחרר חלקם כי ישיר, באופן השונים
 חלקם נגד וכי הקרובים בימים כנראה

כתבי־אישום. יוגשו לא

 הנשק הלוקמ
גהתנחלויורג

 על מלא איפול הוטל ינתים ^
 אחר בזה נתפסו העצורים החקירה. *■
 ברחבי• שונים לבתי־מעצר והובאו זה

 וגם מדינת־ישראל בתחומי — הארץ
הירוק. לקו מעבר
 כמו מעצר, להארכת הובאו לא הם
 אחרים. פליליים במיקרים שנהוג

השו המעצר במקומות שופטי־שלום
 במוצאי־השבת, הוזעקו בארץ נים

 ושם תחנות־המישטרה, אל בחשיכה,
 החשודים. של מעצרם את האריכו
כולו. חסוי נותר המחשיד המידע
 חונה ירושלים מחוז מישטרת ליד
 הובלו נטען, כך שבה, גדולה משאית

 כמה מונחים המשאית על חומרי־הנפץ.
לא איש אם שתילי־הדס. של עציצים

ר


