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 ליקירי,

 אשתי - אלישבע,
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 ולכבודם ולזכרם של חברי -

 לוחמי חירות ישראל
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 הימנון לח״י

 חילים אלמונים / אברהם שטרן - יאיר

 בימים אדמים של פרעות ודמים,
ז י י  ו ד י ו- \ • 1 ד ו

 תילים אלמונים הננו, בלי מדים,

 וסביבנו אימה וצלמות. בלילות השחירים של 2אוש,
 ו * - ד 1 - ; ד ד

 כלנו גיסנו לכל החיים: בערים, בכפרים, את דגלנו נרים,

 ועליו: הגנה וכבוש!
ז ו • ז  1 7 ז ד

 משורה משתרר רק המות!

 ואם אנתנו נפיל ברתובות, בבתים
• ד ו ־ • 1— ו * ד : 

 בימים אדמים של פרעות ודמים,
־ ד־ \ ־ « י : ד * י י  ו

 בלילות השחיךים של!אוש, ויקברונו• בלילה בלאט,

 בערים, בכפרים, את דגלנו נרים, במקומנו יבואו אלפי אתרים

 ועליו: הגנה וכבוש! להגן ולשמיר עדי עד.
ז וי ז  1 ד ז ד

 לא גיסנו בשוט כהמון עבדים, בימיס אדמים של פרעות ודמים,

 ?ךי לשפיך בנכר את דמנו. בלילות השוזרים של יאוש,

 בערים, בכפרים, את דגלנו נרים,
ד * 1 - ד * י  ד ד י י - 1 ד • '

 רצוננו: להיות לעולם בני-תוךין!

 חלומנו: למות בעד עמנו! ועליו: המה וכבוש!

 בימים אדמים של פרעות ודמים, בדמעת-אמהות שכולות מבנים
• י ד ד : י ז־ \ • ד ו ז  ו

 בלילות השחיךים של יאוש, ובדם תינוקות טהורים,

 בערים, בכפרים, את דגלנו נרים, כמו במלט נדביק הגופות-לבנים
« ד• י ד • : • י ־ ; ¥ • ' ד  ד

 ועליו: הגנה וכבוש! ובנין המולדת נקים!
ז ז  ו ד ד ד

 בימים אדמים של פרעות ודמים,
\ • ד ו ד ו ז י * ־ • ו ד : 

 ומכל עברים רבבות מכשולים
ז י י 1 • :  יד ד

 שם גורל אכזרי על דרכנו: בלילות השוזרים של יאוש,
 ד ד - ו ד • י - : - י

 בערים, בכפרים, את דגלנו נרים,
- ד• י : ד * ' * 7 1 ־ ' • ד  ד

 אך אוןבים, מרגלים ובתי-אסוךים

 ועליו: הגנה וכבוש!
־ ד ד 1 •  1 ד ד ו

 לא יוכלו לעציר בעדנו.

 נבי-מוסה תרצ״ב
 מילים ולחן: יאיר
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 כל הזכויות שמורות להוצאת ״יאיר" ולמחבר

 נדפס בישראל בדפוס אלמוג א.ג. ירושלים, תש׳׳ע-ס 201



 הקדשה

 הוצאתו לאור של ספר זה נסתייעה בתרומתו

 הנדיבה של בן דודי, מר אוסקר דוויס מניו

 יורק, שבארצות הברית, אותה התליט להקדיש

 להנצתת זכרו של בנו, אנדרו דווידוביץ׳ -

 דוויס ז״ל, אשר עלה לישראל בינואר 2008,

 מתוך התלטה נתושה להתיישב בה קבע, אך

 תייו נקטפו בטרם עת, לאתר חמישה תדשים

 לשהותו על אדמת המולדת.

 תהא נשמתו צרורה בצרור תיי מדינת ישראל

 החופשית!

 נהמיה בן-תור

This publication was made possible by the 

generous donation of my cousin Mr. Oscar 

Davis of New York, in memory of his son 

Andrew Davidovich - Davis, who came 

on Aliya to Israel in January 2008 with 

firm intentions of making Israel his home. 

Andrew Davis was prematurely taken from 

us just five months after his arrival in Israel. 

May his dear soul rest in peace in the free, 

peaceful state of Israel. 

Nechemia Ben-Tor 



 על המחבר
 נחמיה בן-תור נולד בבודפשט, הונגריה 26.10.1923-1, להוריו פרידה

 ועמנואל וינטר. הוא ואתותו לילי, גדלו באוירה חילונית. מפגשו

 הראשון עם זהותו היהודית היה עם הצטרפותו למקהלת בית-הכנסת

 ולבית״ר. עלה ארצה ב-4.1.1939 באניה"דלפה" עם עליית ״אף-על-

 פי". שירת בפלוגות בית׳׳ר זכרון-יעקב, ראשון-לציון ונס-ציונה.

 נעצר לאתר ההפגנות נגד ״הספר הלבן". ב-1940 התגורר ברמת-גן

 ועבד בפרדסים ובבניין. גוייס לאצ״ל אך עם היוודע הפילוג, הצטרף

 ליאיר. בלה״י עסק בהפצת תומר-הסברה, גיוס, מודיעין, פעולות נגד

 הבריטים ועוד. לאתר רצת יאיר היה בין המעטים ששרדו והמשיכו לפעול במתתרת. בתתילת 1944

 היה מעורב בתקרית במועדון"השומר הצעיר". ב-1944 שכר צריף עם דרורה בן-עמי ז״ל בשכונת

 עזרא, שם הדפיסו, עם תברים מבורתי לטרון, את עיתון ״התזית". השתתף בניסיון ההתנקשות בקצין

 המשטרה פורה נעצר וישב בכלא יפו. עם שתרורו ירד למתתרת. בתתילת 1945 מונה לאתראי על

 סניף לחייי באזור נתניה. באוגוסט 1945 עבר לתיפה. ב-1946 השתתף בניסיון ההתנקשות בקצין

 קאפרטה ונפצע. לאתר התלמתו, עסק במודיעין, בגיוס והדרכה. בראשית 1948 היה שותף בהכנת

 משלות מכונית התופת למפקדת קאוקגיי בשכם.

 במלתמת העצמאות שירת בהטיבה 8, גדוד 82, פלוגה אי, כסמל קשר פלוגתי. השתתף בקרבות מבצע

 ידני', באר-שבע, עוג׳ה-אל-חאפיר, נפצע פעמיים והוכר כנכה צה׳׳ל.

 היה פעיל בהקמת "מפלגת הלותמים". לאתר שיתרורו מצה״ל, עבד בממשלה, למד משפטים, מדעי

 המדינה, יתסים בינ״ל ומוסיקה בירושלים. ב-1962 הוסמך לעורך-דין. תפקידיו המקצועיים: יועץ

 משפטי לנמל אשדוד, יועץ משפטי לעיריית אשדוד, אב בית-הדין האזורי למשמעת של עובדי

 הרשויות המקומיות. תפקידיו הציבוריים: תברבית-הדין העליון של ההסתדרות הכללית, תבר המועצה

 האזורית "גדרות", חבר הדירקטוריון של ההברה הלאומית לפתם ויו״ר ועדת הביקורת שלה, יו״ר

 הנהלת התזמורת הקאמרית אשדוד, הבר וועד העמותה להנצחת מורשת לת״י, הבר דירקטוריון של

 הוצאת"יאיר". פעילויות פוליטיות: תבר ב״מפלגת הלותמים", ב״אתדות העבודה״ וממייסדי"תנועת

 התהייה״. פרסם מאמרים בעתונים: "למרחב", "ירדן", ו״זאת הארץ".

 תתביבו: הלתין ופירסם שני תקליטים של שיריו. כתב והוציא לאור ספרים: ״היום אכתוב בעט״

 (1991), "הבריתה הגדולה"(1993), ״אהבה מעבר לחומות״(1994), ״תולות זועקים״(1997), ״מאופל

 מתתרת"(2002), הוגה ועורך הספר ״לח״י אנשים״(2002), ״לקסיקון לח״י״(2007), "נושאי לפיד

 התירות״(2008), פירסם תמישה ספרים בנושא תוק ומשפט(1982- 2002).

 בשנת 1991 פרש לגמלאות. היום עוסק נתמיה בכתיבה ובמתקר. נשוי לאלישבע לבית היימן, ניצולת

 שואה, שעלתה ארצה ב-1948 ושרתה בנת״ל בתזית הצפון. הם מתגוררים ביישוב עשרת. בתם,

 דפנה, ארכיאולוגית, מורה לתנ״ך ומורת-דרך בגבעת-זאב, אזור ירושלים. חתנם, יעקב, עובד מדינה.

 לאלישבע ונתמיה שלושה נכדים: נועה, נדב ומיכל.



 תוכן העניינים

 שער שמיני: 5 ו
 1948-1947 (מאי) מלחמה ללא פשרות

 פרק ארבעים אחרי הקונגרס הציוני 7 ו

 תמה ההפוגה - המלחמה נמשכת: משפט מוות לדב גרונר: מכונית-תופת

 במפקדת הבולשת בתיפה: הוצאתו להורג של ישראל לוין: בריתתו של יצתק

 שמיר ממתנה המעצר באפריקה: ומה בתזית הדיפלומטית?; המצב הצבאי;

 תוצאות המצב הצבאי; הוצאתם להורג של מיכאל שנל ויוסף פומברנץ: נסיון

 ההתנקשות בסרג׳נט וינגהורן: תבלה במיכלי הנפט במפרץ היפה

 פרק ארבעים ואחד קווי־יסוד למדיניות-חוץ עברית 45

 הצורך בניסוח קווי-יםוד חדשים: המאמר

 פרק ארבעים ושגיים הרוגי המלבות 65

 גרדום: גרונר דב: אליעזר קשאני, יחיאל דרזנר, מרדכי אלקחי; משה ברזאני

 ומאיר פיינשטיין; אבשלום תביב, יעקב וייס, מאיר נקר: עדותו של משה

 סבוראי על התליות

 פרק ארבעים ושלושה בריחת גאולה כהן - פיצוץ שרונה- התנקשויות - פריצת מבצר עכו 95

 בריחתה של גאולה כהן מבית-הסוהר: מכונית תופת במחנה המשטרה

 הניידת כשרונה: ההתנקשות בא.א. קונקווסט! נסיונות התנקשות בסרג׳נט

 קילי; פרשת אלכסנדר רובוביץ והארגון ״הצבאי הבריטי״; פריצת מבצר עכו:

 סיפורו של מתתיהו שמואלביץ; סיפורו של איתן לבני

 פרק ארבעים וארבעה לקראת פתיחת מושב האו״מ 137

 המאמר: ״המשקפיים של אותו יהודי"; המאמר: ״לקראת הוועדה לקביעת

 עובדות״; המאמר: ״נפרצו הרבה חומות"; נסיון ההתנקשות בגנרל מקמילן

 פרק ארבעים וחמישה ועדת האו״מ בארץ ־ ישראל 149

 סקירת לת״י על המצב עם בוא הוועדה: תזכיר לת״י לוועדת האו״מ: תזכירי

 ה״הגנה״ והאצ״ל - מפגשים עם תברי הוועדה: מסביב לועדת התקירה של

 האו״מ: ביקורת על הופעת ההנהגה הציונית
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ות שביתת-הנשק 187 י  פרק ארבעים ושישה שנ

 התקפות מתודשות על הבריטים: הדרמה של ״אכסודוס״(״יציאת אירופה״);

 כבוד למעפילים - קלון למבליגים

 פרק ארבעים ושבעה ושוב "סיזון״ 193

 ה ״סיזון הקטן״; אזהרת לת״י וגירסת ה״הגנה״

 פרק ארבעים ושמונה עמדת לח״י כלפי הערבים 205

 התפרצות מהומות דמים בקיץ תש״ז: לת״י מתריעה נגד המזימה הבריטית;

 עמדת לת״י לגבי פתרון בעיית הערבים

 פרק ארבעים ותשעה הדיונים והמאבקים באו״מ 223

 הצעותיה של ועדת האו״מ; הדיונים והמאבק בעצרת האומות המאותרות:

 עמדת לת״י להצעות ועדת האו״מ: פעילות לח״י בתקופת דיוני ועדת האו׳׳מ

 פרק תמישים שוב בריחות מן הכלא - רצח צעירי לח״י 235

 בריתות: בריתתו של דב ברמן(עוזי) ממחנה המעצר בלטרון: בריתתו של

 אנשל שפילמן מבית-הסוהר המרכזי בירושלים: נסיון בריחה ממחנה לטרון

 ב- 1947; רצת נערי לת״י ברעננה: פעולות נקם על רצת נערי רעננה

 פרק חמישים ואתד גזרות כלכליות 253

 מדיניות ההרס הכלכלי של השלטון הזר; מס הכנסה לשלטון הבריטי

 פרק חמישים ושניים לבירור בעיות השעה 259

 בעיות משטר והברה: ״תשובה לאסתר וילנסקה״; ״יחסינו לסוציאליזם״;

 מלתמה בפאשיזם: מגבלות הדמוקרטיה במתתרת: מתיתות הדשה בין לת״י

 ואצ״ל; הבלטת האינטרסים המשותפים של מצרים והבעיה הארצישראלית

 פרק חמישים ושלושה התלטת עצרת האו״מ בכ״ט בנובמבר 1947 307

 ההתלטה: עמדת לת״י לגבי החלטת האו״מ: אחרי החלטת האו״מ; ״משבר

 הדרך״ של לת״י בתורף תש״ת



 תמונות 323

 שעו תשיעי 355
 1948 לקראת הקמת המדינה

 פרק חמישים וארבעה סיכומי תשי׳ז 357

 שנה טובה: כיצד הגענו?

 פרק חמישים וחמישה אירועי חודש ינואר 1948 371

 התקפה על בניין ה״סראייה״ ביפו: פעולות נוספות של לח״י בשפלת התוף,•

 המתתו של יהודה לוי(שמואל); הוצאתה להורג של היה זיידנברג; מצב

 הביטתון ביישוב

 פרק חמישים ושישה אירועי חודש פברואר 1948 381

 כריתתם של ברוך וינר(איש אצ״ל) ומשה רוזנר איש לחייי מלטרון: בריחתם

 של אסירי לת״י ואצ״ל דרך מנהרה מבית הסוהר המרכזי בירושלים: פעולת

 תגובה על-יד רתובות: מצב הביטתון ביישוב

 פרק חמישים ושבעה אירועי חודש מרס 1948 401

 פעולות לח׳׳י נגד ערבים בשרון ובשומרון: נסיון פיצוץ מפקדת קאוקגי

 בשכם: סדרת בריתות של אנשי לת״י ממתנות מעצר: לת״י משתלטת על

 הכפר שייח מוניס: המתתה של מרגלת: מצב הביטתון ביישוב

 פרק חמישים ושמונה האירועים מאפריל 1948עד להכרזת המדינה העברית 419

 דעיכת הפעולות: בריחתם של יורם שיאון וזאב פוקס ממחנה המעצר

 בעתלית: בריחתם של אשר רצון, שמעון סינואני וזיק אלקלעי ממתנה המעצר

 בעתלית: החרמת כסף מבנק ברקליס: רכישת נשק ברתובות: ״תזמורת ג׳ז

 ירושלמית״: פרשת סינדיקט היהלומים: שחרור בנות לח״י ממשטרת פתח-

 תקוה: המצב הבטתוני בארץ מאפריל - עד הכרזת המדינה: סקירת הבעיות

 המדיניות

 פרק חמישים ותשעה לח׳׳י בחזית ירושלים 435

 תיאור המצב: סניף לח״י בירושלים: יהושע זטלר(מאיר) בא לירושלים; לח״י



 חדשה בירושלים; הפעולות נגד הבריטים; לח״י פותחת המערכה נגד הערבים

 בירושלים; כשלון שיתוף הפעולה בין לת״י וה״הגנה״; נסיון איתוד הכותות

 בין לת״י ואצ״ל בירושלים: כיבוש דיר-יאסין: אתרי הכיבוש: הסתה וביקורת

 על הקרב בדיר-יאסין: תילוקי-דעות במרכז לח״י על פעולת דיר-יאסין:

 תוצאות כיבוש דיר-יאסין; טרגדיות בעת המצור; שינוי עמדתה של ארצות

 הברית: מדיר-יאסין עד העיר העתיקה: פני לת״י לעבר העיר העתיקה;

 מצבה של לח׳׳י בירושלים בהפוגה הראשונה; משה דיין בא לירושלים; לת״י

 ירושלים עם הכרזת שלטון צה״ל בבירה: ישראל אלדד בירושלים

 פרק שישים ההכנות הפוליטיות לצאת לח״י מהמחתרת 495

 הוסר בהירות מדינית: עיתון ה״מברק״; נסיון ההתקשרות עם משה סנה:

 ראשיתו של מפנה בתפיסה החברתית-הכלכלית של לת״י; ניהול משא ומתן

 בדבר גיוסם של תברי לת״י לצה״ל; לקראת תום השלטון הבריטי והכרזת

 המדינה העברית; ההכרזה על הקמת מדינת ישראל; הודעת לת״י לרגל

 ההכרזה על הקמת מדינת ישראל; הקמתו של צה״ל; לקראת ה- 29 במאי;

 מפקד התטיבה הלותמת לפני צאתה למתנה צה׳׳ל; פירוקו של האצ״ל

 תמונות 533

 ביבליוגרפיה ומקורות 547

 רשימת תמונות א׳ 555

 רשימת תמונות ב׳ 556

 רשימת תמונות ג׳ 557

 מפתח שמות 559

 מפתת מקומות 569



 אבוהם שטון(יאיר)





 שער שמיני:

 1948-1947 (מאי)

 מלחמה ללא פשרות
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 פרק ארבעים

 אחרי הקונגרס הציוני

 תמה ההפוגה ־ המלחמה נמשכת

 ההפוגה הזמנית שניתנה על ידי המחתרות לתקופת הקונגרס הציוני - תמה.

 פרשת ההלקאות סימלה את ראשיתה של מלתמת דמים מתורשת בין שתי המתתרות לבין השלטון

 הזר.

 בשנת 1947 נתשפו עמדות המתתרות בצורה תד-משמעית ונחרצת. לח׳׳י זכתה לנצהון פוליטי

 מוסרי. מפקדת האצ״ל הודיעה זאת בפעם הראשונה כי הבריטים הם האויב וכי ״תמיד ואה אצ׳׳ל

ו ובתוו בזה נלתמנו בו״.  בשלטון הבויטי שלטון של בובש ז

 מרכז לת״י היה נתוש בדעתו שיש להמשיך את המלתמה במלוא הקצב, נוכה המצב המדיני

 והבינלאומי המתנדנד.

 שני הגורמים העיקריים במדיניות הגלובלית העולמית, המזרת והמערב, לא ראו בעין יפה את

 השלטון הבריטי בארץ ישראל ובמזרח התיכון בכלל, והסימנים העידו על כך שישנם סיכויים שהשינויים

 שעשויים לתול בעתיד באזור, יטו את הכף לטובחו של העם היהודי.

 בין הסימנים המעודדים הייתה הכרזתו של ארנסט בווין, אשר הודיע בבית הנבתרים הבריטי כי

 השיתות עם היהודים והערבים בעניין ארץ ישראל נכשלו סופית, ועל כן מתכוונת בריטניה להביא את

 הבעיה בפני האומות המאותרות. מהצהרה זו אמנם טרם השתקפה כוונה ברורה לנטוש את המנדט

 ולהסתלק מהארץ בעת הקרובה, אך כן הייתה בה הודאה גלויה על כשלונם לדכא את מלתמת החירות

 של המתתרות.

 פינויים של הנשים והילדים הבריטיים מהארץ ויצירת אזורי-בטתון מיותרים, אף הם שידרו

 אופטימיות זהירה לגבי העתיד.

 אזורי הביטתון המיותרים ״הבווינגרדים״, הוקמו על ידי הבריטים להגנת מתקנים צבאיים

 ומשטרתיים בעקבות פיצוץ מלון המלך דוד ב-22 באפריל 1946 בידי האצ׳׳ל.
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 הכינוי"בווינגרד״(על משקל סטלינגרד) ניתן על שמו של שר התוץ הבריטי באותה תקופה, ארנסט

 בווין, אשר השניא את עצמו על היישוב היהודי בגלל מדיניותו האנטי-ציונית של ״הספר הלבן" ובשל

 יתםו העוין אל העם היהודי.

 ״בווינגרד״ הראשון הוקם בירושלים וכלל את קטע רתוב יפו ליד מגרש הרוסים ואת הבניינים

 שנמצאו בתוך מגרש הרוסים. אזורים נוספים בירושלים הוקמו במושבה הגרמנית ובמושבה היוונית

 שם שוכנה המפקדה הצבאית, ובקטע סביב מלון ״המלך דוד", בו נמצאו משרדי הממשלה הראשיים.

 אזור ביטתון בירושלים גודר סביב בית הספר לשוטרים. ״בווינגרדים״ נוספים הוקמו בקטע בית הדר

 בת״א ובתתנת הרכבת במושבה הגרמנית ובהר הכרמל בתיפה. בבניינים אלו התבצרו פקידיו האנגליים

 של הממשל הבריטי להגנה נגד התקפותיהם התכופות של ארגוני המתתרת האצ״ל ולת״י.

 לח״י הודיעה לציבור: המלחמה תימשך בכל עוזה!:

 ׳׳על אף מצורים ומצורים, על אף דיכוי ושיסוי, על אף גיוס כל כוחות האימפריה מבחוץ ולתישות

 תבוםנים ופחדנים מבפנים -

 המלתמה נמשכת והיא תמשך!

 מאיין נשאב את הכותות למלחמה זו?

 מכוח האהבה ומכוח השנאה, מכוח הידיעה ומכוח האמונה.

 מכות האהבה שאנו אוהבים את העם הזה, העומד מימי קדם מראשו ומעלה גבוה מכל, יפה

 מכל. עומד במבולי דם ובכבשני אש ועודנו לוהט ברצון חיים, ברצון יצירה. גבוה מכל, טוב מכל,

 יפה מכל.

 מכוח האהבה שאנו אוהבים את המולדת הזאת, שנתנה את לשדה לעם הזה, שספגה את דמו

 וזיעתו של העם הזה.

 האדמה הזאת, שכל שעל בה שלנו הוא; שלנו ביצירת העבר, שלנו במלחמות העבר, שלנו

 בכיסופי הדורות, שלנו שנהייתנו אליה היום. בה צעדו מלכינו, איכרינו, רועינו, נביאינו. את אווירה

 נשמנו ברחבי כל הגלויות.

 מכות האהבה, שאנו אוהבים את החרות, שרק מי שסבל גלויות כמונו יודע לאהוב ככה.

 כות אהבה משולשת זו לעם, למולדת, לחרות.

 ומכות השנאה, שאנו שונאים את הגוי הבריטי, העומד לשטן בדרן העם לתרות במולדתו. שנאה

 לגוי הבריטי הזה, המונע אותנו מלהדביק דבקות גוף ונפש עם מיליוני אחינו, ברגבי האהבה הזאת.

 שנאה לנכרי הבריטי הזה, המונע מאתנו להפוך את המדבר הזה לגן תרבות, לגן פודה ומפרה, חי

 ומחיה.

 שנאה לשונא המרצח והמטביע, המגרש והמנשל.

 ומכוח הידיעה שאנו יודעים, כי הכרת חיים הוא לעם הידיעה שאנו יודעים את הצפוי לנו ברחבי

 הגלויות.

 הידיעה, שאנו יודעים כבר היום מה רוצה לעשות בנו כאן הגוי הבריטי הזר. והידיעה, שאנו

 יודעים, כי אכן נכשלו בל הדרכים האחרות, עלו על שרטון. יודעים, כי חלש הוא האויב בעולם
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 שלטונו ובארצו הוא, ויש בכוחם של אבדותיו ברכוש ובנפש לשבור את מערכת איבתו ודיכויו.

 ומכוח האמונה שאנו מאמינים כי צדקה מלחמתנו;

 כי מוסרית היא המלתמה בשלטון רשע מוצף דם ונפט. באמונה שאנו מאמינים, כי מלחמה

 צודקת סופה הבנה וברית עם כל לותמי תופש בעולם, עם כל שוחרי צדק בעולם. באמונה בנצת

 ישראל. באמונה בהתפוררות אימפריית הרשע במהרה בימינו.

 מאש אהבה זו, מדם שנאה זו, מהגיון ידיעה זו ומאור אמונה זו ־ יונקים אנו את הכותות לעמוד

 במבחן הדיכוי ולהמשיך במערכת המלחמה.

 בכוח זה נמשיך - עד לנצחון.

 לוחמי תירות ישראלי׳

 משפט מוות לדב גוונו

 ב-1 בינואר 1947 התקיים משפטו של דב גרונר, איש אצ״ל, אשר נפצע ונשבה על ידי הבריטים

 בעת התקפת הארגון על תחנת המשטרה ברמת-גן באפריל 1946.

 גרונר כפר בזכות הבריטים לשפטו והשמיע הצהרה בבית-הדין, שהאשימה את השלטון הבריטי

 בהפרת התתייבותו לפי המנדט.

 הוא הכריז כי ׳׳הנוער העברי יילחם עד שתםתלקו מן הארץ הזאת״. על גרונר הושת עונש מוות.

 גזר הדין אושר על ידי מפקד הצבא.

 בתגובה, תטפו תיילי האצ״ל קצין ושופט בריטיים בתור בני ערובה. ביצועו של גזר הדין נקבע

- 28 לתודש ינואר.  ל

 מכונית־ תופת במפקות הבולשת בחיפה

 לאחר הצלחח פעולח-החבלה במחנה צריפין, הוחלט במרכז לחייי לבצע פעולה דומה במקום אתר.

 לאתר תיפושים אתרי אתר מתאים ועריכת תצפיות מדוקדקות, נקבע המקום: בנין מרכז המשטרה

 בתיפה.

 המופקד על הביצוע שוב, יעקב פנסו(גואל), שהוכית תושייה, קור רוח וכישרון ביצוע מעולה

 בצריפין.

 לבניין המשטרה, ששכן ברתוב המלכים, בעיר התתתית בחיפה, הייחה חצר קטנה, בעלת כניסה

 צרה דייה לכניסת מכונית אחת.

 התצפיות גילו כי ליד הכניסה שומר רק שוטר ערבי תמוש בסטן, אשר אינו בודק את רשיון הכניסה

 של הנהג.

 התוכנית שהתגבשה: התדרת מכונית משטרה שנוהג בה"שוטר בריטי״. מחלקת הידיעות הכינה
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 את המסמכים הדרושים, ואילו על המתלקה הטכנית הוטלה הטמנת מוקש במכונית של תיל האוויר

 שהותרמה בתל אביב.

 הפעולה נקבעה ליום ה- 12 בינואר 1947. המכונית הובאה לתורשה בבנימינה, שם התקינו אותה

 בעלי המקצוע של המתלקה הטכנית למכונית בולשת לכל דבר. החבלנים הניחו בה חצי טון תומר-נפץ

 ורסיסי מתכת וכיסו את המטען בשכבה עבה של תפותי זהב.

 גואל הולבש במדי שוטר בריטי.

 עם גמר ההכנות נסע גואל לתיפה, כשמכוניתו מלווית על ידי שתי מכוניות, בהן לותמים שתפקידם

 היה לאבטח את גואל, את הפעולה ואת הנסיגה.

 גואל הגיע לבניין. בשער שמרו הפעם שני שוטרים: בריטי וערבי, שהיו תמושים בתת מקלעים,

 אבל הם לא עצרו אותו.

 נואל הסיע את המכונית פנימה וביקש להתנותה במקום שנקבע בתכנון מראש, אך המקום היה

 תפוס. בלית ברירה, הוא התנה את המכונית במקום פנוי אתר. עתה יצא מהבניין סמל בריטי, אשר

 התל לתשוד בגואל ושאל אותו על מעשיו. גואל לא איבד את קור רותו. משנכת לדעת כי זמנו לא

 יאפשר לו לכוון את שעון ההפעלה, הוא הצית מיד את הפתיל לנגד עיניו של הסמל. הסמל נתן קולו

 בצריחה גדולה, שלף אקדח והחל לירות לעבר גואל, אך התטיא. גואל היה מאומן יותר, גם הוא שלף

 את אקדחו והכריע את הבריטי בירייה אתת.

 היריות הזעיקו שוטרים ובלשים מן הבניין, אשר באנדרלמוסיה לא הבינו את המתרתש וירו לכל

 עבר. את הבהלה ניצל גואל ותמק מהבניין בריצה עד הגיעו לתתנת ״אגד״ שבקרבת מקום, שם המתינו

 לו תבריו ומונית, אשר הסיעו אותו בדרכים עקיפות לתל אביב.

 בהתפוצצות התמוטט בניין הבולשת על שש קומותיו ונהרגו ונפצעו בו שוטרים רבים.

 בפעולה השתתפו עוד יעקב בן-טוב(הקולהוזניק), דוד שומרון(עלי), ראובן אייזיקוביץ(ראובקה),

 צבי פייגלביץ(רמי) ויהודה לוי(שמואל).

 הוצאתו להורג של ישראל לוין

 בתתילת 1947 נאלצה לת׳׳י לטפל שוב בפרובוקטור ובוגד, שהיו לו קשרים עם אנשי המתתרת.

 ישראל לוין עסק בעסקי השוק השתור והיו לו קשרים עם המשטרה הבריטית, אשר הציעה לו

 לשרת את הבריטים במסירת ידיעות על ההעפלה הבלתי תוקית.

 בשנח 1946 החליטו אנשי לת״י לממן את פעולות המתתרת גם על ידי זיוף של ניירות ערך

 מנדטוריים והפצתם בין גורמים כלכליים. בתוך כך, בשל קשריו, נודע העניין לישראל לוין, והלז החליט

 להלשין בפני המשטרה על מעשה לח״י. כתוצאה מהלשנתו, רובם של הניירות נתפסו.

 יעקב יהל, תבר לת״י, הכיר את לוין מוילנה וכשנפגשו שוב בארץ, תידש איתו את הקשר והיה נוהג

 לבקר אותו בביתו ברתוב רבי עקיבא בתל אביב. לוין תשד בפעילותו של יעקב בלת״י, ולא פעם שאל



 פרק ארבעים: אחרי הקונגרס הציוני | 21

 אותו, בהזדמנויות שונות, על זיוף ניירות הערך. לאחר שהעניין נתגלה ונאסרו מספר אנשים, מייד נפל

 התשד על ישראל לוין.

 יעקב, שהיה מקורב ללוין, נשלח לנסות לדובבו. מאתר שלוין לא הכתיש את קשריו עם המשטרה,

 הותלט לתקור אותו באופן יסודי. יעקב, ביחד עם צבי ז׳בנר, מאיר פוני ויפה בדיאן, אנשי מתלקת

 המודיעין, תקרו את לוין בביתו שעות ארוכות.

 בתקירתו הודה לוין שמסר למשטרה את האנשים שנאסרו בקשר עם הניירות, ולתדהמת כולם, אף

 גילה כי היה בכוונתו למסור לידי הבולשת את נתן ילין מור, תבר מרכז לת״י.

 על ביתו הוצבה תצפית כדי למנוע את בריחתו. למתרת חזר אליו יעקב ונטל ממנו את דרכונו הפולני.

 בינתיים שני בתורים, זיו ומרדכי, לקתו את לוין למסעדה הקאופרטיבית לשיתה נוספת, ומשם הוא

 נלקח לתדר ברתוב יונה הנביא, שהוכן במיותד עבורו. לוין הותזק בתדר זה מספר ימים, נתקר ארוכות

 וכאשר הודה בכל האשמות, לרבות הסכמתו לרגל אתרי נמלי ההפלגה, מארגניה ומקומות הריכוז של

 המעפילים וכן בהסגרת אנשי לת״י לידי הבולשת ־ הועמד לדין בפני בית-הדין של המחתרת, אשר דן

 אותו למוות בגין בגידה במולדת. פסק הדין הוצא לפועל ביום א׳ בטבת תש״ז.

 בהודעה שפורסמה על ידי מרכז לת״י נאמר, שהעובדות מובאות לידי הציבור כדי:

 1. להוכית לציבור, שפסק דין של מוות ניתן ומוצא לפועל בכל מקרה לאתר בירור יסודי של

 האשמות והוכתתן על סמך עדויות בטותות ומהימנות או - הודאת בעל הדין.

 2. לתזור ולהזהיר את הבוגדים, המלשינים, הפרובוקטורים והסתטנים הרוהשים בקרב הציבור

 העברי בארץ, כי פשעיהם הנעשים במסתרים, ידועים היטב וכי יבואו על עונשם בכל תומר

 הדין. הם לא יצליחו להתתמק מידי הצדק של המתתרת.
*** 

 ב-31 במרס 1947 בוצע על ידי לת״י פסק דין מוות נגד יוסף פומרנץ, בעוון ניהול קשרים ושיחוף

 פעולה עם האינטליג׳נס הבריטי.

 ארבעה תדשים קודם לכן, ב-26 בנובמבר 1946, הוצא להורג על ידי לת״י הבלש יצתק בו-בצלאל.

 אשר טוהר על ידי ״ההגנה״.

 בדיחתו של יצחק שמיר ממחנה המעצר באפריקה

 דעתו של יצתק שמיר - הוא ״מיכאל״ - הייתה נתונה לשאלה כיצד ולאן לברות מסינבל, ככל

 האפשר מהר יותר. הסיכויים לברוח מםימבל לא נראו מבטיתים. לפני הגיעו של מיכאל לאמסרה,

 בשלהי 1946, כבר בוצעו שמונה בריתות, אך הריתוק הגיאוגרפי, הג׳ונגלים, המדבריות ואוכלוסיית

 הילידים המתנכרת, גרמו לתפיסת רוב רובם של הבורחים. רק אליהו לנקין, חבר מפקדת האצ״ל,

 הצלית להתתמק מיבשת אפריקה ולהגיע לצרפת בשלום.

 ובכן, השאלה שעמדה בפני הכורתים לא איך לברות, אלא לאן. שבע מנהרות נתפרו על ידי אנשי
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 האצ״ל ולת״י מאז הקמתו של המתנה. אתת המנהרות, בה ברתו קודם לכן 54 עצירים, שנתפסו

 והותזרו למתנה, לא נסתמה על ידי האנגלים במלואה, אלא בשני קצוותיה בלבד ומשנתגלה הדבר על

 ידי העצירים, הם שוב הכשירו אותה לבריתות לעתיד לבוא.

 לכשנסתיימו ההכנות לבריתה לא התמהמהו עוד הבורתים. מיכאל וארבעת תבריו מהאצ״ל: יעקב

 מרידוד, אריה בן אליעזר, רתמים מזרתי ויעקב פרנקו יצאו לדרך ב-14 בינואר 1947.

 הם עברו בשלום את המנהרה מתתת למגרש הכדורגל ואת הגדרות, כשהם לבושים בגדי חג עם

 כותנות ועניבות ועליהם חולצות צבאיות כהות וזוג מכנסיים נוסף, שעמדו להשליכם אתר שיתלכלכו

 על ידי הזתילה במנהרה. הם יצאו למקום מתבוא באסמרה, שהכין בשבילם ד״ר ג׳וזפה לוי, מנהל

 סוכנות של פירמה איטלקית באריחריאה ובחבש, אשר נהיה ידידם של הבורחים באתת הבריתות

 הקודמות, ומאז סייע להם.

 מיכאל ותבריו שהו בתסות משפתת לוי כמה שבועות. אז הותלט שאריה בן אליעזר, הוא שיצא

 תתילה לאדיס-אבבה, בירת אתיופיה ומשם יתקשר עם תברי"הוועד העברי לשתרור האומה", מיסודה

 של האצ״ל בהו״ל, לצורך השגת עזרה בכסף, תעודות מטוס, ואילו הנותרים יבואו אתריו שניים-

 שניים, באוטובוס שכור.

 לאתר שבן-אליעזר הגיע לאדיס-אבבה צץ רעיון תדש. במקום נסיעה באוטובוס, רכשו הנשארים

 באסמרה מיכלית דלק גדולה והתקינו בה תא קטן בין תא הנהג ותא הדלק, בו הושבו ארבעתם. את שכרו

 של הנהג שילמו לו בדמות המיכלית, לאתר הגיעם לאדיס-אבבה. הנסיעה בתא, שכינוהו"ארון מתים

 נייד", הייתה קשה מנשוא. הם היו מקופלים במהודק, ברכיים לסנטר, קרובים רוב הזמן להתעלפות

 מן המתנק והתום הכבד ונושמים בקושי דרך תורים זעירים, שנקדתו במכסה התא. ההזדמנות היתידה

 לנשום במלוא הריאות ולתלץ במקצת את האיברים ניתנה להם בלילה, בעת שהמשאית תנתה במקום

 נידח.

 בתתנת המכס באריתריאה ציפתה להם הפתעה בלתי נעימה. הנהג לא היה רשאי להיכנס לאתיופיה

 והמוכםים איימו להתרים את המיכלית, אך מארהם מאסמרה, שהוזעק בטלפון על ידי הנהג, הסדיר

 את העניין תמורת שוהד והבתורים המשיכו את דרכם לאדיס-אבבה, שם המתין להם אריה בן-

 אליעזר.

 אריה שכר בית גדול בעיר ושם המשיכו התמישה לתכנן את דרכם לג׳יבוטי הצרפתית.

 באמצע אפריל 1947 יצאו מיכאל ובן-אליעזר לדרך בקרון רכבת, שהיה שייך לאתר היהודים

 המקומיים, סותר בפולי קפה.

 הקרון נסגר ונחתם. הסותר צייד אותם בצנימים, שוקולד ומים והצמיד לו שומר מלווה אשר תפקידו

 היה לדאוג שהקרון לא ייפתת ולא ייתקע בדרך לג׳יבוטי. מטען הקפה בקרון היה דחוס מאוד והנסיעה

 הייתה קשה לא פחות מאשר במיכלית הדלק. הרכבת נעצרה הרבה לפני התתנה, שם התכוונו לרדת

 ועמדה שם במשך יומיים וחצי. הבחורים נותרו כמעט ללא מזון. כשהרכבת נעצרה, נפתתה הדלת. שוב

 חיכתה להם הפתעה לא נעימה. הבולשת המקומית עצרה אותם בחשד שמדובר באיטלקים נמלטים

 מאתיופיה. הם נלקחו העירה, שם הסבירו לשוטרים כי הם אסירים נמלטים מידי הבריטים.
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 כאן הייתה צפויה לשניים מכה נוספת. מושל סומלי הצרפתית נענה להסגיר אותם לידי הבריטים,

 על פי בקשתו של הציר הבריטי בג׳יבוטי, שהיה ידידו של המושל.

 שני הכורתים לא אמרו נואש.

ו ־ זכור למיכאל - ׳׳שיביאו אותנו לפני ראש הבולשת הצרפתית במקום, גלינו לו את נ ש ר ^ 

 זהותנו האמיתית, אמרנו לו כי בפרים יודעים חברינו שהגענו לטריטוריה צרפתית וברגע זה עושים

 מאמצים כדי להשיג בשבילנו זכות מקלט לפליטים פוליטיים, הוא התייתם אלינו יפה מאוד, הרשה

 לנו לצאת העירה תוך הבטחה, על דיברת כבוד, שנצא את המדינה כאשר נידרש.

 הלכנו העירה, התקשרנו עם הרב של ג׳יבוטי, שכבר הודיעו לו מחבש על בואנו הצפוי. דרכו

 שלחנו מיד מברק לחברינו בפרים שהגענו ושידאגו לבל נוסגר לבריטים. שהינו אצל הרב שעות

 אחדות, ולפתע הגיעו שוטרים והביאו אותנו מיד למפקח הבולשת. פניו היו רציניות מאוד כאשר

 קיבל אותנו, והרגשנו שמשהו יסודי נשתנה. הוא אמר לנו בהתרגשות כי קיבל הוראה ממושל

 המושבה לאסור אותנו ולהסגיר אותנו בו ביום לבריטים, אשר שלחו כבר לקבל אותנו בגבול סומליה

 הבריטית והצרפתית, שהיא כמעט מקום מבטחים ולקבל דקירה כזאת בגב - וזאת לא ציפינו.

 אריה בן-אליעזר גייס אז את כל כושר השכנוע הרטורי שלו כדי למחות על המעשה העומד

 בגיגוד לכל המסורת הצרפתית, ואחרי וויכוחים ודיוגים הסכים מפקד הבולשת, על דעת עצמו,

 לאפשר לנו להיפגש עם עורך דין מקומי באמצעות רב המקום הובא אלינו עורך דין צרפתי, הוא

 לא ידע אנגלית. אנחנו לא ידענו צרפתית, אבל מקטעי דברים הבין במה העניין. הרהר כמה רגעים

 ואמר לגו, מצאתי, יש לי דרך! והוא הלך לתובע הכללי של המושבה, שהיה איש וישי לשעבר ובתור

 שכזה אנטי-בריטי, העיר אותו משנת הצהריים"הקדושה שלו״, סיפר לו את הסיפור ואמר לו שילך

 מיד אל המושל ויגיד לו שאם נוםנר ללא כל פרוצדורה משפטית ובניגוד לכל המסורת הצרפתית

 וההליכים המשפטיים המקובלים במקום אלה, הרי יהודי העולם יקימו שערורייה כזאת שתעיף את

 המושל ואת התובע מעמדותיהם לעולם ועד. התובע הכללי שוכנע, התלבש, רץ למושל ודרש ממנו

 לא להסגיר אותנו ולהתחיל במשפטים רגילים, דהיינו: לתבוע אותנו למשפט על כניסה בלתי-

 ליגלית לג׳יבוטי.

 מפי התובע נודע לנו, כי המושל נכנע לאחר וויכוח חריף לדרישתו, ביטל את פקודת ההסגרה,

 ציווה לכלוא אותנו בבית הסוהר בג׳יבוטי ולתבוע אותנו על...הסתננות.״

 (מעיתון ״מעריב״ 13.09.68)

 שלושת הכורתים הנותרים שנשארו באדיס-אבבה קיבלו בינתיים תעודות מאנשי ״הוועד", אך

 התברר שהתעודות אינן עונות לדרישות השלטונות. בסופו של דבר, הם לא הצליתו להשיג תעודות

 בנות תוקף ונאסרו על ידי משטרת תבש והועמדו לדין. אך בטרם הסתיים משפטם הם הוסגרו לידי

 קציני ביון בריטיים והוטסו למתנה גילגיל שבקניה, מקום מעצרם התדש של הגולים.

 כשנה שהה מיכאל בג׳יבוטי ״בבית-הסוהר״. למעשה הוא ואריה היו תופשיים להסתובב בעיר. את

 זמנו בילה מיכאל בעיקר בלימוד השפה הצרפתית ותרבותה, שקנתה את ליבו. הם היו מתגוררים בבית



 24 1 ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 פרטי בתוך צמתייה טרופית, שהיה שייך בעבר למושל ג׳יבוטי.

 בתקופת גלותו בג׳יבוטי הוא למד גם להינות מדיג בתכה במי האוקיאנוס ההודי, אשר סייע לו

 להרפות מתח ולרענן מהשבה.

 בינתיים נמסר סיפור המעשה של שני הכורתים לאנשי ה״וועד" בפריס והם הפעילו מייד את

 קשריהם עם שלטונות צרפת. כתוצאה מפנייה זו, הוצא הטיפול של השניים מידי המושל בג׳יבוטי

 והועבר להתלטת השלטונות המרכזיים בצרפת.

 עד לסיום הטיפול בעניינם של מיכאל ובן-אליעזר, נאלצו השניים להמתין בסבלנות באפס מעשה

 בג׳יבוטי, אקט שהיה בלתי נסבל, אפילו עבור מיכאל, שניתן באורך-רות בלתי רגיל. הוא ישב על

 גתלים.

 מיום ליום התברר לו כי שיבתו לארץ נעשית הכרחית יותר, דוחקת יותר. ככלות הכל, מתקופת

 מעצרו בסימבל ועד עתה, התתוללו בארץ-ישראל ובאזור מאורעות רבים ועתירי חשיבות.

 מייד, אתרי מעצרו, פורקה ״תנועת המרי העברי״, אך פעולות ארגוני המתתרת גברו. נערכה סידרת

 בריתות אנשי לח״י מבתי-הסוהר. דייר אלדד שוחרר בכוח ושב להשתתף במרכז לחייי, אשר נשאר

 בהנהגתו היתידה של ילין-מור לאתר מעצרו של מיכאל. נמשכו התקפות לת״י והאצ״ל ללא הפוגה,

 תוך גרימת אבידות ונזקים כבדים לבריטים. הבריטים נמלטו לאזורים מבוצרים מוקפים גדרי תיל ושקי

 חול. בתתילת 1947 חדרו לוחמי לח״י למרכזי המשטרה בתיפה וכשרונה ובמאי פרץ האצ״ל את תומות

 כלא עכו ושיתרר עשרות אסירי מתתרות.

 גם בזירה המדינית התתוללו מאורעות דרמטיים. עוד בפברואר 1947 העבירה הממשלה הבריטית

 את שאלת ארץ ישראל לטיפולו של ארגון האו״ם אשר התליט על הקמת וועדת תקירה.

 הכל ציפו להתלטות הוועדה.

 ברור, שנוכת התרתשויות כאלה לא ידעה נפשו של מיכאל מנוחה. קשה מאוד היה לו להשלים

 עם מצב בו ההיסטוריה תולפת מעליו מבלי שיתאפשר לו להשתתף במעש עצמו. יום רדף יום, שבוע,

 חודש, חודשיים...אין חדש מפריס.

 בתוך כך, גלגלי הזמן ממשיכים לרוץ. העלאתם לגרדום של לוחמים עבריים על ידי השלטון הזר

 מזעזעת את אמות הסיפים. נערי לחייי נרצתים בידי קלגסים בריטיים. המתתרת מכה בתקופה זו באויב

 ללא רחמים.

 הידיעות שמגיעות למיכאל במקום גלותו, מקוממות את דמו ואת נפשו. לצאת מכאן! לשוב אל

 התברים הלותמים המתרפים את נפשם בשדה הקרב. לשוב למולדת האהובה, ממנה נותק זמן רב כל

 כך! לשוב אל האשה האהובה, אל הבן הקטן שבקושי מכירו.

 אבל ישנן ידיעות שמרוממות את רוחו ומשמתות את נפשו עד מאוד. פעולות לת״י משתרעות

 עתה בתלק גדול מיבשת אירופה, אף התבצעו מספר פעולות נגד אובייקטים בריטיים בלונדון.

 התלטת עצרת האו״ם על תלוקת הארץ והקמתה של מדינה יהודית עדיין פוגשת את מיכאל

 בנ׳יבוטי. במשך התדשים שעברו, עשו מיכאל ואריה מאמצים וניסיונות מתודשים שוב ושוב כדי

 להיתלץ מסומלי, אך דומה היה שאין שום דרך לעזוב את אדמת אפריקה. הם לא יכלו להפליג בים, כי
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 כל האניות שיצאו מג׳יבוטי עברו דרך תעלת סואץ, והבריטים, ששלטו אז בתעלה, הקפידו לערוך בהם

 תיפושים. כל מטוס שהמריא מגי׳בוטי נתת בטריטוריה בריטית. תילופי הממשלה הצרפתית התכופים

 גם מנעו את מימוש ההתלטות להתיר את העברתם לצרפת.

 בעודם ממשיכים השניים להיות תקועים ומנוטרלים מהנעשה בארץ, המאורעות ממשיכים שם

 להתגלגל בקצב מהיר. הערבים פותתים בהתקפות על היישוב היהודי. האצ״ל ולח״י מקימים תזית

 שנייה נגד הערבים. לחייי פוצצה את מרכז ה״סראייה״ ביפו וטיהרה את הכפרים ליפתא, רוממה, שיית׳

 באדר. לת׳׳י והאצ״ל כבשו את כפר דיר-יאסין, אך נמשכו הפעולות גם כנגד הבריטים.

 לאחר שליתת מספר מכתבים לשולמית בתרשים האתרונים, שעליהם לא הגיעה תשובה, סוף סוף

 הגיע מכתב מהבית. מיכאל שלת את מכתבו האתרון מג׳יבוטי ב- 22 במרס 1948 ובו מביע את תקוותו

 כי לא יעבור זמן רב ויתראו בקרוב. אבל ״הקרוב״ הזה יארע רק בעוד תודש, כאשר נושאת מטוסים

 צרפתי קטן, שהייתה בדרכה מסייגון לטולון, תעצור בנמל סייגון ותעלה על סיפונה את מיכאל ובן-

 אליעזר ומייד המשיכה בדרכה לצרפת.

 קבלת פנים חמה המתינה לשני הלותמים שהגיעו לטולון ב-1 במאי 1948 בקבלת הפנים לקתו תלק

 לא רק חברים מהאצ״ל ולת״י, אלא גם אנשי משרד התוץ הצרפתי, אשר בישרו לגולים התוזרים כי הם

 רשאים לשהות בצרפת, ככל שיתפצו. רק אירוע אתד, בלתי נעים, העיב על שמתת השחרור, כאשר

 מיכאל ובן-אליעזר הורתקו מפריס למספר ימים עקב ביקורה של יורשת העצר הבריטית(היום המלכה

 אליזבת) בצרפת והצרפתים לא רצו להביך אותה על ידי נוכתותם של שני לותמי מתתרת עבריים

 בפריס, התוסים תתת תסותה של הממשלה הצרפתית.

 עוד עשרים ימים שהה מיכאל בצרפת עד שהמריא הביתה באוויר. במכתבו האתרון אל שולמית

 שנכתב ב-8 במאי 1948 הוא מביע את געגועיו התזקים לשוב הביתה. הוא יודע שבעוד כמה ימים יצא

 לדרך, אך בליבו מכרסם הספק אם שולמית תקבל את פניו בעת הגיעו. ובצדק. שולמית הייתה עצורה

 בבית לתם ומיכאל ידע על הסכנה הנשקפת לבנות העצורות שם, בלב האזור הערבי העוין.

 בימיו האחרונים בצרפת הוא כבר ישב על סיכות. הוא ידע שהבריטים מתכוננים לעזוב את הארץ

 ומיכאל מאוד רצה להיות בבית ולתוות את המאורע ההיסטורי של עזיבת השלטון הזר ופינוי צבאו,

 לחוש בכל רמ״ח אבריו את החירות, למענה הוא ותבריו הקריבו את כל חייהם, לתמו וסבלו את

 השעבוד ואת מרתפי הכלא והמעצר.

 הוא תש את פעמי הגאולה וכל רגע נוסף בגלות, ויהיה זה מקום שבו אין עוד כבלים וגדרות - גלות

 היא. "אני מוגיש את עצמי בתחנת ובבת, מסביב נדחפים ונדחקים אנשים, הדגע גדול - הוא כותב

- "כולם אצים ורצים ואני על רגל אתת לפני בוא הרכבת, מסדו עניינים אתוונים, מטה אוזן לכאן,

 מעיף מבט לשם, אך הכל בעמידה ובחטיפה. אדם משלנו שהרגיש פעם טעם מולדת, וקשר את גורלו

 בגורלה - לא יוכל יותר לחיות מתוצה לה. הוא יוכל לשהות בחוץ, אך לא לחיות - אישית הוא יהיה

 תמיד אומלל מאוד, ואמנם אני רואה זאת אצל כל בחורינו שראיתי פה, הם נראים פה כשבויים,

 תועים ונבוכים וסובלים - בנכר.״״

 והנה מגיע היום. כעת צריך למצוא פיתרון איך להגיע הביתה. ימים אלה הם ימי רצון טוב של הגוי
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 הסובייטי כלפי היישוב העברי.

 מיכאל המריא לפראג במטוס "אייר פראנס״ ומשם במטוס צ׳כי, עם תניית לילה באתונה, שב

 למולדת ב- 20 במאי 1948.

 ומה בחזית הדיפלומטית?

 לאתר נעילת הקונגרס הציוני ב-24 בדצמבר 1946 בתר הוועד הפועל הציוני הנהלה תדשה בה

 השתתפו מפא״י, ״הציונים הכללים", "המזרחי", ו׳׳עלייה תדשה". הצה״ר שדרש תידוש המאבק הצבאי,

 והתנגד לחלוקה, ״אתדות-העבודה״, שאף היא הייתה בעד תידוש המרי ונגד תכנית התלוקה, ו״השומר

 הצעיר״ שהתנגד למרי - נשארו באופוזיציה.

 בן גוריון נבחר מחדש כיו״ר ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית.

 ההנהלה התדשה עקפה את החלטת הקונגרס לא להשתתף בועידת לונדון, בה לקחו חלק, לצד

 הבריטים, גם נציגי ארצות ערב וערביי ארץ ישראל, כשעל שולתן הדיונים נידונה תכנית התלוקה.

 נציגי הסוכנות אומנם התנגדו לתלוקה, אך הבהירו כי אם יציעו ליהודים תכנית תלוקה ״טובה״, לא

 תהיה התנגדות לה. מאידך גיסא, המשיכו הערבים להתנגד התנגדות מותלטת לעלייה יהודית ודרשו

 הקמת מדינה ערבית בכל שטתי א״י.

 ב- 7 בפברואר 1947 הציג בווין תכנית תדשה-ישנה, שעיקרה המשך השלטון הבריטי בצורת

 נאמנות ל- 5 שנים, עם ממשל עצמי ליהודים ולערבים, כשבשנתיים הראשונות תורשה כניסת 4,000

 עולים יהודים לתודש. לאתר מכן, יתליט הנציב העליון על המשך העלייה. באי-הסכמת הצדדים לאתר

 5 שנים, תועבר שאלת א״י לאו״ם: ב- 18 בפברואר הודיע בווין על העברת הבעיה לאו״ם, לאתר שאף

 אתד מהצדדים לא הביע הסכמה לתכנית.

 הייתה זו עוד תתבולה בריטית, כדי לכפות את רצונם בקבלת מדיניותם להמשיך בשלטונם בארץ

 ישראל.

 בינתיים נמשך לתץ הבריטים על הסוכנות להידוש ה״סיזון״ נגד ארגוני המתתרת. הם איימו

 כי אם לא תתמלא דרישתם תוך שבוע ימים, ינקטו אמצעים מרתיקי לכת, אך המוסדות דתו את

 האולטימטום.

 בתשובת הסוכנות נאמר כי אמנם היא מתנגדת לטרור ״אך אין להפריד את המלחמה בטרור

 מהנסיבות המדיניות שהצמיחו טירוף נורא זה. שורשי הטרוריזם געוציס בייאוש ובמרירות שנגרמו

 על ידי ״הספר הלבן״ שהממשלה מוסיפה להתמיד בה״.

 מתתילת 1947 הגבירו המוסדות את תנועת העלייה.

 למעשה, נוצר מצב בו ארגוני המתתרת היכו בבריטים בנשק, ואילו"ההגנה״ נאבקה באמצעות

 הבאת מעפילים ובהקמת יישובים.

 ב- 24 בפברואר 1947 נלכדה האנייה ״תיים ארלוזורוב" שיצאה משבדיה עם 1348 עולים ולאתר
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 התנגדות המעפילים, בה נפצעו עשרות, נתפסה האנייה והמעפילים הועברו לקפריסין.

 ב- 12 במרס הצליתה האנייה ״שבתאי לוזניצקי״ להגיע בתשאי לתוף ולהעלות 350 מעפילים

 לתוף. השאר נתפסו והוגלו לקפריסין.

 המצב הצבאי

 בעשרים בפברואר 1947 נתקו יתידות לת״י את קו הטלפון ירושלים-רמלה בארבעה עשר

 מקומות. בעשרים ושישה הותקפה ביריות המפקדה הצבאית האזורית ב״בית הדר״ בתל אביב. באותו

 יום פוצצה יתידת לת״י בתיפה משרדי תברת אניות בריטית. בעשרים ושמונה פוצצו לוחמי לח״י את

 סוכנות מיניסטריון-הצי הבריטי המופקדת על הסדורים לגירוש מעפילים, ואת משרד-התשלומים

 הצבאי בבנין ברקליס בתיפה. הרף השמירה הכבדה נהרסו המשרדים וקצינים ותיילים נפצעו.

 באתד במרס התקיף אצ״ל את מועדון הקצינים הבריטיים בבית גולדשמידט, מול בנייני הסוכנות

 היהודית בירושלים. ההתקפה נעשתה באמצעות מכונית טעונת תומר נפץ, שפרצה את גדר התיל.

 תיילי אצ״ל מתופשים לשומרים, פרצו למועדון בתפוי אש מבניינים טמוכים, ולאתר שהרגו את

 הזקיף שבפתת הכניסה, הניתו מטעני נפץ בתדרים אהדים. הבניין נהרס. היו הרוגים ופצועים בקרב

 הבריטים.

 אזורי-הביטתון נמצאו בלתי יעילים מול הכותות העבריים התוקפים, באין לבריטים כל יכולת

 לפעול נגד לותמי המתתרת עצמם, המתקיפים ותומקים לפתע. גמלה שוב בלב השלטונות הבריטיים

 ההתלטה לפעול נגד היישוב העברי כולו.

 באותו יום בו התקיף האצ״ל את בית גולדשמידט ביום ט׳ באדר תש״ז(1.3.1947), הכריז השלטון

 הבריטי על ״מצב צבאי״ של אזורים בארץ ישראל, שכללו את גוש דן וירושלים: מבצע ״פיל״ ומבצע

 ״סוס היאור״. פירושו של ״מצב צבאי״ היה, ביטול סמכויותיהן של הרשויות האזרתיות והעברת

 השלטון בכל התתומים לידי הצבא.

 כפי שהתברר, מטרות הכרזת ״המצב הצבאי״ היו שתיים: לתץ כלכלי על היישוב העברי, כדי

 להפנותו נגד ״הטרוריסטים״ ולכידת מנהיגי הארגונים של המתתרות. כל זאת, כדי להוכית לציבור

 ולעולם, שאין המתתרות תזקות דיין ואפשר להתגבר עליהן בפעולות נמרצות, ולגרום להן גם נזק פיזי

 וגם נזק מדיני.

 ״המצב הצבאי״ תפס את לת״י בלתי מוכנה. מתלקת הידיעות לא השכילה להזהיר את המתתרת

 בעוד מועד, בדומה להטלת העוצר בתל אביב ב- 1946. התוצאה הייתה, כי הלק גדול מהאתראיים

 לחטיבה הלוחמת ואתד מתברי המרכז, נלכדו בתוך אזור המצב הצבאי. גרא התגורר אז בדירתם של

 הזוג עדן ברחוב צידון, לא הרחק מנמל תל אביב.

 אלדד היה מתוץ לתחום המצב הצבאי בכפר שמריהו.

 גרא לא רצה לתזור על התנסיותיו בימי העוצר הגדול והחליט שעליו לצאת מתוץ לתהום של
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 האזור הצבאי. הוא עזב את דירת הזוג ופנה אל תדרה של דרורה בן-עמי ברתוב דיזינגוף. דרורה בן-

 עמי הייתה המקשרת של תברי המרכז וברשותה הרבה כתובות של תברים. אך דרורה לא נמצאה בבית.

 גרא שם את פעמיו לתתנת המוניות ״חשמונאים״, בה היו נהגים חברי לח״י. עם אתד הנהגים, שנסע

 בדרכים עקלקלות, הצלית גרא להגיע לביתו של אליהו אלוני, חבר לח״י וותיק, אצלו התאכסן אלדד.

 ברי היה לגרא כי צריך להכשיל את המצב הצבאי, כדי להוכיה לבריטים שגם אמצעי דיכוי זה לא

 יצלת. יש להסתגל מהר למצב התדש ולהפוך את הקערה על פיה.

 למרבה המזל נשארו כמה אתראיים מתוץ לתחום האזור הצבאי, ביניהם עלי(דוד שומרון), טודי

 (מתיתיהו פלאי), ודרור האחראי על סניף השרון. גרא הורה לעלי להתחיל לפעול מייד.

 גרא לא הגביל את עלי בשום פעולה: התקפות אישיות, פיצוצי-הבלה, התקפות על חיילים, הנתת

 מוקשים וכוי.

 והנה לפתע הגיע גם דב (יעקב גרנק) אשר הצלית לפרוץ את המצור. דב התל מייד עם בהכנת

 פעולות. גם עם מזל(יעקב בנאי) תודש הקשר כבר למתרת, וגם הוא הכין פעולות לביצוע דהוף.

 וכך החלו שוב הדי התפוצצויות ויריות נשמעים ברתבי הארץ.

 כ- 100,000 חיילים, שוטרים ובלשים בריטיים שהו בארץ. מרביתם הציפו את כבישי האזורים

 ב״מצב הצבאי״ ואת רתובות תל אביב, רמת גן, בני ברק, פתת תקווה ותלקים בירושלים. בתוך האזורים

 האלה ומחוצה להם פעלו כוחות לחייי והאצ״ל בכל מקום.

 ב-2 במרס 1947 עלתה מכונית צבאית בחדרה על מוקש, שהוטמן על ידי אנשי לח״י. שלושה

 תיילים בריטיים נפצעו בעלות מכוניתם על מוקש ליד ראשון לציון.

 ב-3 במרס 1947 הותקף מתנה צבאי בתיפה ביריות וברימונים ע״י לח״י.

 ב-4 במרס 1947 מכונית משא צבאית פוצצה במוקש תשמלי על יד ראשון לציון.

 שלושה חיילים בריטיים נפצעו: ליד בת גלים בחיפה נתגלה מוקש, שלא התפוצץ.

 ב-5 במרס 1947 פוצצו אנשי לח״י ברתוב תסן שוקרי בתיפה את משרדי ההערכה הממשלתיים, יחד

 עם עמדת מכונת-ירייה על גג הבניין, שמחפקידה היה לשמור על מגרש חניית מכוניות של הדיביזיה

 המוטסת: התקפות שונות בוצעו על ידי יתידת לח״י בירושלים, משמרות הצבא שבכנסיות המבוצרות

 של ה״בווינגרד" הבריטי ברתביה, הותקפו ביריות: מכונית משטרה צבאית הותקפה ברימונים, שוטר

 בריטי נפצע ומכונית אתרת הותקפה ברימונים ליד אזור צבאי. שני שוטרים בריטיים נפצעו.

 ב-8 במרס 1947 ביצעה לחייי שורה של התקפות בארץ: בשרונה הותקף ברימונים מהנה המשטרה

 הניידת. תייל בריטי נהרג ושניים נפצעו: ״בית הדר", מושב המפקדה האזורית בתל אביב, הותקף

 בנשק אוטומטי. כל הכבישים בסביבה נזרעו במוקשים: מכונית צבאית פוצצה ליד בית המדידות

 בת״א: הותקף מחנה צבאי בתדרה. ליד אבן יהודה הותקפה שיירת משוריינים: המתנה הצבאי על

 שם"אלנבי" בתיפה הותקף ביריות, שני תיילים בריטיים נפצעו. נזרעו מוקשים ליד המהנה ומכונית

 צבאית עלתה על מוקש. קצין ותייל בריטי נפגעו. הותקפו משמרות באזור הבריטי בירושלים ושלושה

 חיילים נפצעו. כוחם וכת עמידתם של התושבים היהודים, שהיו במצור, נשארו איתנים. כשהבריטים

 לא איפשרו לנסוע באוטובוםים, התליפו היהודים את האוטובוס בעגלות ובאופניים, או הלכו ברגל
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 ולעגו לבריטים. הילדים שרו לעומת תיילי הרביזיה המוטסת את השיר ״כלניות״, כדי ללעוג להם. אבל

 ההרגשה הייתה כי אמנם היישוב לא התלונן על הנזקים הכלכליים שנגרמו עקב המצב הצבאי, וטבל

 בשקט את הגזירות, הוא לא יצא בנתישות לתבוע את ביטולו המיידי של המצור, ומנהיגיו לא הורו

 לפרוץ את תומות הגטו במאבק ציבורי.

 כרוז של לח״י, שנדבק על קירות תל אביב, הבטית לבטל את הגטו במולדת העברית:

 ״נפרוץ את חומות הגטו!

 ברוכים האישים והמוסדות המוסרים את כוחותיהם לחישול עמידתו של הציבור העברי באיזור

 המצור.

 ברוכים העובדים והמעבידים והמארגנים העומדים על משמר החיים הכלכליים, שהאוייב מתנכל

 להם. ברוך הציבור כולו, הנושא בשקט וללא היסטריה את מצבו.

 אולם אל יהפכו שקט זה והצלתות אלה למקור השלמה והסתגלות לחיים בגטו!

 כבר נראים אותות מדאיגים להשלמה כזאת ולהסתגלות כזאת.

 כבר נראים אותות מדאיגים לגיטו עם נותיות.

 תובעים דברים חשובים, חיוניים, אך בתחום חיי-הגיטו.

 תובעים יותר מכוניות; תובעים חומרי גלם; תובעים היתר לייצוא התוצרת. רק את העיקר אין

 תבועיס:

 אין תובעים את הביטול המיידי של המשטר הצבאי, את חיסול חומות הגיטו. אין נלחמים

 להם.

 וראש עיריה אחד אף מודה לשלטונות של צבא-האויב ומשבחם על יחסם האדיב. תודה על שאין

 רוצחים; תודה על שאין שודדים; תודה על שאין מחניקים לגמרי, רק במקצת.

 תודתו של עבד נרצע!

 הכך יקבל הציבור העברי וארגוניו ותנועות ״המרי״ שלו את עובדת כליאתו בתחומי גיטאות

 במולדת?

 השלמה והסתגלות?

 היכן ה״גינורים״, המופיעים בהמוניהם ואלוהיהם מול כל מדביק-כרחים עברי והנעלמים

 מהאופק מול משוריינים וקלגסים זרים? המתחבאים מאהורי ההומה גם בגיטאות?

 האם כבר השלימו לחיות בגיטו החדש, כאשד השלימו עם חוק הקרקעות, כאשר השלימו עם

 גירוש המעפילים?

 אך אל ישמח האוייב לניצחונו זה.

 על אף הכל לא יהא גיטו במולדת העברית.

 כי עוד תיים וקיימים, מתחזקים ורבים לוחמי החרות העבריים.

 לא מבצרים ולא עוצר, לא חוקי חירום ולא מצבים צבאיים.

 אין דבר שיפחידם. אין כוח שיכריחם להשלים.
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 מלחמת החוות העברית נמשכת ותימשך. בתוך הגיטו ומחוצה לו.

 יבוטל הגיטו במולדת העברית!

 האוייב ישלם ברכושו ובנפשו גם על הטלת הגיטו הזה, גם על נזקיו ברכוש וגם על קוובנותיו

 בנפש.

 לא נשלים ולא נםתגל.

 טובה תרות בלי נוחיות, מגיטו עם נוחיות.

 מלחמתנו היא בלי נוחיות, זרועת קרבנות וסבל אך היא מובילה לתרות.

 ומועצות־זקנים לא ירתיעונו.

 יבוטל הגיטו במולדת העברית!

 לוחמי חירות ישראל׳׳

 ההחקפוח נמשכו.

 ב-9 במרס 1947 התקיפו יתידות לח״י בנשק אוטומטי ורימונים את המחנה הצבאי מס׳ 72 ליד

 פרדס הנה. תוכנית הפעולה הייתה: להתקרב לגדר המתנה במקום הסמוך ביותר לבניין הקולנוע, לשכב

 ולהמתין לסיום ההצגה וכשהתיילים ינהרו התוצה - לפתות באש אוטומטית, מלווה במספר רימונים

 ולסגת. נקודת היציאה נקבעה בבנימינה. הנסיגה לזכרון יעקב.

 עם סיום ההצגה זרמו החוצה החיילים. כשגברה הזרימה, פתתו הבתורים בירי שוטף מהתת-

 מקלעים ובהטלת רימונים על החיילים.

 התיילים התפזרו לכל עבר.

 הנסיגה התנהלה כשורה אל זכרון יעקב. בפעולה השתתפו יורם (יעקב אהרוני), אבשלום (תיים

 רבינא), שמיר(צבי שצמן) ועלי(דוד שומרון).

 11 תיילים בריטים נהרגו, 18 נפצעו.

 ב-10 במרס 1947 עלתה מכונית צבאית על מוקש ליד רמת-גן, אשר הוטמן בידי אנשי לת״י.

 ב- 11 במרס 1947 התקיפה יתידת לח״י באש יריות כלי רכב בריטי ליד אבן-יהודה. נוסעי המכונית

 נפגעו.

 בעיצומו של המצב הצבאי פנה מרכז לחייי ל״הגנה״, ובאמצעותה אל המוסדות הלאומיים, והציע

 להם לתדש את המאבק נגד השלטון הבריטי. ההצעה דיברה על הכרזת מרי אזרחי מלא, כפי שהחליטו

 המוסדות לאתר ״השבת השחורה״. במצב זה - נאמר בהצעת לח״י, היא תהיה מוכנה לקבל על עצמה

 מידה מסוימח של מרוח, ובחנאי שהמרי יכלול גם חגובה בכוח לכל הגזירות, גירושי המעפילים, תוקי

 החירום, מצבים צבאיים וכוי.

 לת״י ראתה ב״מצב הצבאי״ שעת כושר לאתר שוב את הכותות ביישוב. מבתינה פוליטית רצוי היה

 כי הכשלת תכניתו של השלטון, תיזקף לזכותו של היישוב כולו ולא רק לזכותם של לחייי ואצ״ל. כן, היה

 בפניה משום עידוד וחיזוק הכוחות האקטיביסטיים ב״הגנה". תשובת"ההגנה״ לא הגיעה.

 ב- 12 במרס 1947 עלתה מכונית צבאית על מוקש ליד שרונה, שהוטמן על ידי יתידת לחייי.

 ב- 13 במרס 1947 הותקפה רכבת שהובילה דלק ע״י יתידת לחייי בין ראש העין לקלקיליה. הקטר
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 התגלגל וניזוק קשה. המסילה נהרסה בהתפוצצות מוקשים חשמליים. שבעה עשר קרונות מיכלים של

 נפט נתרסקו.

 ב- 14 במרס 1947 הטמינה יתידת לת״י מוקשים במסילת הברזל.

 שלושה מוקשים התפוצצו מתתת לרכבת ליד רתובות הרכבת ניזוקה קשה. ליד באר יעקב ניזוקו

 קשה הרכבת והמסילה, בהתפוצץ שני מוקשים.

 ב- 15 במרס 1947 נתבלו פסי הרכבת ליד רתובות בהתפוצץ מוקש שהוטמן על ידי יתידת לחייי.

 יתידת לחייי התקיפה ביריות את אזור המבוצר בירושלים.

 האצ״ל לא פיגר אתר יתידות לחייי במצב הצבאי.

 תייליו תקפו ביריות ובמוקשים את הכוחות הבריטים יומם ולילה, ללא הפוגה. ההתקפה בולטת

 של הת״ק של האצ״ל הייתה ההתקפה הגדולה במתנה שנלר בירושלים ב-12 במרס 1947. מתנה זה

 היה מוקף גדר תיל, בנוסף לגדר אבנים. התוקפים נאלצו לפוצץ את ההומה ולפרוץ את התיל. רק

 אז נכנסו לבניין אל מול הבריטים, שהתייצבו מולם. בחנאי קרב הפעילו הלוחמים את חומרי הנפץ,

 ובהתפוצצויות נהרסו תלקים מהבניין.

 ב- 16 במרס 1947, תמישה עשר ימים לאתר הטלת המצב הצבאי, פירסמה ממשלת ארץ ישראל

 "הודעה רשמית מס׳ 113״ על ביטול המצב הצבאי התל מצהרי ה- 17 בתודש.

 בהודעה נאמר כי מטרת המצב הצבאי הייתה ביצוע פעולה נגד "הקבוצות היהודיות הפורשות"

 ללא כוונה פוליטית. ההודעה ציינה שבמבצע נעצרו 78 פעילי המתתרות, תוצאה קלושה ביתס לכות

 הרב שהושקע. המספרים שנמסרו גם לא היו נכונים.

 לא היה ספק כי המבצע נכשל בבושת-פנים. ביקורת קשה ניתכה על המבצע וכשלונו על ידי

 העיתונות הבריטית.

 ה״הרלד טריביון״ כתב כי כותות הביטתון נאלצו לבזבז 4.5 מיליון ״שעות אדם״, כדי לאסור 25

- 50 השודים.  חברי מחתרת ו

 גם רוב העיתונים הערבים לגלגו על השלטונות עקב כישלונו של המצב הצבאי.

 שתי המתתרות יצאו מן המצב הצבאי כשידיהן על העליונה, נשארו במלוא כוהן ולא נגרע כושרם

 המבצעי.

 ה״מעש״ התייתס לביטול המצב הצבאי בכתבה מרתקת בגליון ל״ח תש״ז שבה ניתת את הסיבות

 והגורמים לכשלונו, העלולים לגרום בעתיד למפלה גמורה של המשטר האנטי-עברי של השלטון

 הבריטי בארץ ישראל:

 ׳׳המצב הצבאי - כישלון בריטי

— ם י ע ו ד ם י י א נ ת ב  עדיין לא מפלה, אך כשלון ברור; וכשלון, שמאחוריו גורמים המסוגלים —

 אף לגרום למפלה גמורה של כל המשטר האנטי-עברי של בריטאניה בארץ.

 וזו חשיבותו של הניסיון וחשיבות ניתוחם של גורמי הכישלון, כי הרי אין תילוקי דעות ביחס

 לעצם עובדת הכישלון.
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 ניסיון העבר

 השלטון הבריטי ניסה ללמוד מניסיונו מימי הקיץ 1946. הציבור העברי עמד אז בסימן המרי.

 אמנם לא מרי שלם; אמנם רק פעולות בודדות של לוחמים; עדיין לא שותף הציבור כולו בהתנגדות,

 אך השלטון הבריטי החליט לא לחכות לשלבים הבאים ולהנתית מכה. אז באו ימי יגור, ימי המצור

 הגדול, ימי חיפושים ומעצרים של אלפים ושל יחידים נבחרים.

 הכוונה היתה: לשבור את ה״אקטיביזם״ בעודנו באיבו. הנפנוף ב״חרב״ של קוויסלינגים היתה

 רק סחיטה. אין להאמין, שהיו נמצאים מועמדים (אף בי אנשי ה״ארץ״ קפצו מעורם, כדי להפנות

 את מבט ה״פריץ״ על עצמם). ואין להאמין, שאילו נמצאו באלה, היו מוצאים הד בציבור. וע״פ כן

 ולמרות עמידה גאה ונאה זו של הציבור בכללו ושל הנוער במעצר בפרט - נכנעה ההנהגה ללא כל

 הצדקה. היא עשתה את מה שנדרש אז ממנה. היא הפסיקה את המאבק. ואם יסתכל משה שרתוק

 אחורנית וישקול: מה השיג בכל אותה התקופה מימי שחרורו בדרך הדיפלומטית ומה היתה עמדתו

 כיום, אילו היה ממשיך לשבת במעצר ומעבד לגדרות התיל ציבור עברי מלוכד במרי אזרחי ובמאבק

 אקטיבי - אם ישקול זאת משה שרתוק בכנות, יגיע למסקנה, שכגיעתו אז היתה פזיזה. אילולא

 הכניעה היתה ההתפתחות מהירה יותר. מצב צבאי היה מקדים לבוא, והחרב המתהפכת של איומים

 מקדימה להתנדף, כפי שהתנדפה עכשיו. אולם לא כן עשתה ההנהלה. היא נבהלה מפני האיומים,

 מפני ההרס הצפוי, מפני היד החזקה ונכנעה, הניחה את הנשק שהורם. מנסיונם זה למד השלטון

 הבריטי. ב״מאבק המדיני״ — הוא יכול לעמוד מול בן גוריון ושרתוק, הוא מומחה גדול מהם

 בוועידות והמצאות לדיחויים. ולו יש זמן.

 ההעפלה - הפכב לבעייה טכנית גרידא, אמנם זה לא נעים, אמנם זה מעסיק קצת את הצי, אך

 בסופו של דבר הכל מתפתח באופן חלק.

 נשארה רק המחתרת הלוחמת ה״טירוריסטים״. הם עולים לה לבריטאניה בקרבנות אדם, בקרבנות

 רכוש, באובדן פרסטיג׳ה צבאית. הם משבשים את השלטון האזרחי, את התחבורה הצבאית, את

 זרימת הנפט, מפריעים למשחק הוועדות והוועידות.

 ולמוד נסיון העבר, מופיע השלטון בפני ה״מוםדות״ ומגיש אולטימטום, מאיים ב״מצב צבאי״,

 ב״נשק האתרון״. ה״מוסדות״ אינם יכולים עוד לחזור על הפרשה המתפירה מלפני שנתיים וחמש

 שנים, כשמאות בחורים עבריים הוסגרו בידי בלשים בריטיים, כשנשק עברי הוסגר בידי המשטרה

 הבריטית (ייתכן שלא היו גם מנסים לפנות בהצעה הידועה, לולא המסורת הזו מימי העבר). לא

 במאמר זה המקום לנתח את הסיבות לדחיית האולטימטום. היו סיבות ולא סיבה אחת. בהזדמנות

ת אותן. הפעם נסתפק בציון העובדה: המוסדות החליטו לעשות הרבה, הרבה מאוד ת נ נ — ת ר ת  א

 ורק את הדרוש במפורש לא יעשו.

 בריטאניה מעיזה אך אינה מוכשוה

 לולא ראה השלטון את ההנהלה בכניעתה בימי הקיץ — היה מסתפק בעזרה בלתי ישירה

 שהוצעה לו. אך מתוך נסיונו הוא הסיק, שאפשר יהיה על ידי סנוקרת אחת בשלב חריף יותר מאשר
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 29 ביוני, להשיג את ההסכמה להסגרה. המוסדות היו במיצד. היו גם, וידוע יפה מי הם, שרעדו

 מאוד ודרשו להיכנע; כי הדי ״חורבן יבוא על כל הקיים״ אך ההנהלה לא יכלה להסכים לכך. ״אחדות

 העבודה״ הקרובה להלך-רוח הנוער מנעה (וייזכר לה זאת לברכה). גם יהדות אמריקה מנעה, נוסף

 על גורמים רבים אתרים. וכך לא נשאר בידי השלטון אלא להנתית את מכתו, להוריד את החרב

 המאיימת. לב הציבור עמד מלכת. מה יהיה? מה יהיה? תבוסנים מ״משמר״ ו״הארץ״ שוב התחילו

 ללחוש. ופתאום גז הכל. אתר שבועיים ימים בוטל המצב הצבאי, סבל היה? ודאי שהיה. נזקים היו?

 ודאי שהיו. הורבן? הדס? לא. הפחד נגוז, וזהו ראש הכשלונות הבריטיים. מעתה עלינו לדעת: האיום

 במצב צבאי שיחזור ויוטל, שיוחמר ויוחרף — איננו אלא נשק חלוד.

 בריטאניה איננה יכולה לעמוד בכך לא מבחינת הכוח הצבאי. עם מאה ועשרים אלף החיילים

 בארץ אינם יכולים בשום אופן להטיל משטר צבאי על כל הארץ לזמן ממושך. לא מבחינת ההוצאות

 העצומות שמשטר כזה עולה לה, לא מבהינה פוליטית בעמדתה בין הפטיש הסובייטי וסדן הזהב

 האמריקאי, כל אלה העושים השוואות עם פעולות דיכוי המוניות שנעשו על ידי המשטר הנאצי אינם

 יורדים לעומקם של ההבדלים. לא שבריטאניה איגה מסוגלת מבחינת מוסרית לכך, היא איננה יכולה

 מבחינת האופי המיותר שיש לאימפריה שלה ושיש למשטר האנגלי באנגליה. הפיזור של הכותית

 באימפריה יבשתית, ההכרח למסור דין וחשבון דרך פרלמנט לכל אם ולכל אזרח על כל חייל שנהרג

 ברתבי האימפריה, על כל ״פונט״ נוסף הנדרש ממשלם המיםים הבריטי. שני גורמים אלה, בתוספת

 המשבר שעובד על בריטאניה היום — הם הקובעים את אי-יכלתה של בדיטאניה להשליט משטר

 דיכוי צבאי לזמן ממושך. לא שאין היא מעיזה, אין היא מוכשרת לכך. אין היא מוכשרת לכך היום,

 לא במצרים ולא בבורמה ולא בהודו. אין היא מוכשרה לכך. היתס לציבור העברי הקטן בכמותו אך

 תזק באיכותו הצבאית, הכלכלית והתרבותית, כשמאתוריו העורף של יהדות העולם. אולי שבוע,

 שבועיים, חודש, חודשיים, אולי כן, ואולי יכלה עוד להמשיך, אולי יכלה גם להרחיב על עוד אזור

 קטן — אך תו לא.

 כמובן! אילו נבהל הציבור העברי, לו נשבר, לו נתרופף מבחיגה כלכלית, לו הסגיר את הלוחמים;

 או — לו לפתות היה המצב הצבאי משתק את פעולות המחתרת — הרי ודאי שנזקיה היו

 משתלמים. הציבור העברי היה הופך מעתה בידה כחומר ביד היוצר. ולשם מטרה כדאית היתה

 השקעת ״נסיון אהרון״ זה. אולם שבועיים ימים בלבד הוכיחו שהיא לא תעמוד בהתמודדות.

 יידע העם העברי: לא מעשה חסד היה ביטול המצב הצבאי, זה היה מעשה הכרת, שנבע מאי-

 יכולת לעמוד בו. לא באנגליה בלבד ולא פעולות המתתדת בלבד. לא זה בלי זה. שלושת הגורמים

 האלה יחד — הם שקבעו את כשלון ״המצב הצבאי״. על תולשתה של האימפריה ועל המשבר

 באנגליה ועל תולשת השלטון המקומי דיברנו לא פעם. ואין הדברים בגדר סוד, לא בעולם הגדול

 ולא בעולם הקטן שלנו.

 עמידת הציבור העברי

 עמידתו של הציבור העברי — זה הגורם השני לכשלון הבריטי.. הציבור העברי הוכית פעם
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 נוספת את בגרותו ויכלהו. אין אנו מדברים, כמובן, על מקרים בודדים בין אם בשטח הפוליטי

 (מלשנים קטנטנים) בין אם בשטח הכלכלי(ספסרים). אף באנגליה עצמה, שיצאו לה מוניטין על

 עמדתה למופת בימי ה״בליץ״, היו יתירים שפלים: גם ספסרים, גם קוויםלינגים, גם סתם גנבים

 ששדדו בתים מופצצים. אין דגים אלא על פי הרוב. ורוב רובו של הציבור העברי בשטחים בנוגעו

 — בנגע — עמד במבחן. לא הראה בהלה.

 ואם היו גילויים שליליים, הרי זה כרגיל אצלנו לא למטה כי אם — למעלה. ה״מוסדות״ לא

 עמדו על הגובה. לא נדבר הפעם על אותם חנפנים, מלקקי פינכה, ששינו ושילשו ״תשבחות״ לגגראל

 ה״טוב״ ול״טובותיו״. לא נדבר על שתדלנות של רוקחים וספירים, אף לא נדבר על פתד זה שתקף

 את מנהיגי מפא״י שלא הםהשתדלנים, כי אם ה״אזרחים״. זו היתה תמונה מגותכת של התרוצצות

 לגבאות בגיטו. התרוצצות רוקח מסביב לגנראלים, והתרוצצות מפא״י סביב לרוקח ונגדו, בשם

 ה״שלטון הקדוש״ — תמונות אלה מחכות לקריקטוריסטן בימי זעם ולהומוריסטן בימי שלווה;

 אד אם אנו באים בטענות על מוסדות, הרי בעיקר לטענות הנכונות בלי ההתכוננות. חזרה הפרשה

 הידועה מזמן. יודעים מראש מה שצפוי, הפעם ידעו גם בדיוק את גבולות האזור הצפוי למשטר

 צבאי, כותבים וכותבים מאמרים על הצורך להתכונן ולהתכונן ולהתכונן; ובבוא השעה שום דבר

 לא מוכן, ומתחילים להתרוצץ מאפ״ק לבעלי התעשיה, מבעלי התעשיה להתסדרות, מההסתדרות

 לאפ״ק וכוי וכוי. כרכים נכתבו על ״תכניות לשעת חרום״. ברוך השם, יש מומחים לתכניות למאות.

 אך הדבר הפשוט ביותר: להתכונן באמת — אינו נעשה.

 ושוב: הציבור עלה בעמידתו על מוסדותיו, ואפשר להגיד: הציבור לא התפורר, אע״פ שיש לו

 מוסדות רבים כל כך... הציבור העברי לא גשבר, לא הסגיר את הלוחמים. ועל ידי כך לא את הלוחמים

 הוא הציל, אלא את עצמו. כי אוי ואבוי היה לו אילו נכגע — למחרת היה כולו מופקר ונדרס. זה

 חוק היסטורי. אין אנחנו, כמובן, נוטים להאמין ללחישות המתהלכות בארץ והנשמעות מעל דפי

 ה״טיימס״, כי מנהיגי ה״הסתדרות״ החליטו להכינע ולהסגיר. לא שאנו מפקפקים בכושרם המוסרי

 למעשה כזה (אין מעשה שלא יהיה כשד בעיניהם בשם ״השלטון הקדוש״) אלא שאין אנו סבורים,

 שהם סכלים כאלה, שלא יראו לאן יגיעו בדרך זו, מה ה״שלטון״ כביכול שיינתן להם, ומה יידרש מהם

 מחר, מחרתיים. לא, אין אנו מאמינים בכך. ועל כן אנו סבורים שאף הם ישתתפו יתד עם כל הציבור

 בהרגשה זו שגברה עם המצור ועם סילוקו: יש גמול להתנגדות שלנו, יש גבול ליכולת שלהם.

 עמידת המחתות הלוחמת

 והגורם השלישי לכשלון הבריטי: המשך פעולות המחתרת.

 שני הגורמים הראשונים: הנטל הכספי והאנושי, שהוטל על השלטון הבריטי ואי הכניעה של

 הציבור העברי — עדיין'לא היו מכריחים את השלטון להסיר את המצב הצבאי, אילו מצב זה היה

 משתק את המחתרת הלוחמת. ההוצאות היו משתלמות. על כל פנים אפשר היה להופיע עם הישג

 כזה בפני הבוהר ומשלם המסים הבריטי. אמנם, זה נטל — אך הנה הצלתנו להפסיק את הטירור

 ונחזיק אותם כך עד שהיישוב העברי יישבר, או עד שימצא הפתרון הפוליטי.



 פרק ארבעים: אחרי הקונגרס הציוני | 35

 ועל כן יבין זאת הציבוו העבוי: לולא החופת והתכפת הפעולות, היה המצב הצבאי נמשן*

 ונמשך. והסבל היה גדל והולך. ההתקפות שבוצעו מתוץ לגבולות האיזוו הצבאי ובתוכו, האבדות

 של האוייב בגוף וברכוש, העמידו אותו במצב מגוחך עד מאוד בעיני העולם, ועוד יותר — בעיגי

 הבוחר ומשלם המיסים הבריטי. הציבור לא נכנע, הפעולות לא שותקו, ואם כן: למה הקדמות בנפש

 וברכוש?

 שיקול זה הוא שהכריע לביטול המצב הצבאי, כשם שהקרבנות בכבישים הכריעו לביטול העוצר

 בדרכים.

 וההתקפות בתוככי האיזור הצבאי מילאו תפקיד מיוחד והלקו רב בכשלון בריטי זה. אמנם עלו

 אי אלו מההתקפות גם בקרבנות אזרחים עבריים. ולוחמים עבריים אינם חייבים להביע את צערם

 על כך. צערם עמוק בלב על כל קרבן עברי. אולם מי שנרתע מפני קרבנות כאלה — חייב להודיע

 מיד על כניעתו ללא תנאים. ההיסטוריה תשפוט ותעשה את החשבון מי אחראי למספר יותר גדול

 של קרבנות עבריים — אלה שלא נלחמו או אלה שנלחמו ונלחמים.

 כי מלתמתנו רצינית היא בהתאם לרצינות מצבו של העם העברי ורצינות השעה ההיסטוריה.

— מתתדת זו ל ו כ י ב  והמחתרת העברית, זו ה״מבודדת״ כביכול, זו של ״קומץ מיואשים״ כ

 הראתה את כוחה ויכלתה בימי המצור האלה. מלחמתה זו של המחתרת הוכיחה מה יכולים היו

 להיות פני המערכת אילו הוטלו לתוכה כל הכותות העבריים במולדת, שנכבלו בכלי הפהד והנסיגה.

 פרשת מלתמה זו של המתתרת בימי המצב הצבאי היא פרשת כבוד ופרשה בעלת ערך מעשי רב

 מאוד בתהליך מלחמת השתרור העברית.

 סוף דבר

 פרשת המצב הצבאי תייבת להסיר את הלוט שהוטל על עיני הנוער העברי והציבור כולו על

 ידי עדת תבוסנים. אמת זו, שאנו מצביעים עליה מזמן, נתגלתה לעיני כל. האמת היא: כוחותיו של

 האוייב מוגבלים מאוד. כוחותינו אנו גדולים פי כמה משנדמה להם לפחדנים. אין זה משמע, שהאוייב

 לא ינסה לחזור על המשחק ולהחריפו, אך נוסף על אבדן המומגט הפסיכולוגי(גודם הפחד מפני

 הבלתי-נודע), נוסף על כך בידנו הידיעה: אין בכוחו של השלטון הבריטי לעמוד בכך. אין בכוחו.

 יתאחד הנוער העברי לאתדות לותמת נכה באוייב בימי תולשתו. חולשתו הכלכלית, חולשתו

 הפוליטית, חולשתו המוסרית. נכה בו בתקופה בין הערביים הבינלאומית. נכה בגופו, נכה ברכושו.

 יש לאל ידנו, נכה באוייב״

 תוצאות המצב הצבאי

 תוצאות המצב הצבאי וכשלונו היו נושא לדיון בפרלמנט הבריטי.

 עוד בתתילת המבצע ב- 3 במרס, קיים בית הנבחרים הבריטי דיון בסוגייה. צ׳רצ׳יל, ראש
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 האופוזיציה, הקשה על קריץ ג׳ונס, שר המושבות והביע ספק על יעילותם של האמצעים שננקטו במצב

 הצבאי, לעומת העבר. אבל תשיבותו של הדיון הזה בפרלמנט הבריטי התבטא בלתצו של צ׳רצ׳יל על

 הקדמת תאריך הדיון בשאלת ארץ ישראל באו״מ. צ׳רצ׳יל קרא להסתלקות מהירה ככל האפשר מן

 המנדט.

 בעקבות הדיון, שלתה הממשלה הבריטית למזכיר הכללי, טריגוה לי, הודעה על השקפת בריטניה

 על ההצעה להקמת ועדה מיותרת מטעם האו״מ לבדיקת שאלת ארץ ישראל לפני האסיפה הכללית

 בסתיו הבא.

 בדיון הבא, ב- 12 לתודש, הגיש צ׳רצ׳יל הצעה לאי-אמון בממשלה.

- 82 מיליון לירות סטרלינג עבור התזקת הסדר  הוא אמר כי בשנתיים האתרונות הוצאו יותר מ

 בא״י ויותר ממאה אלף תיילים בריטיים נמצאים הרתק מבתיהם בשביל"מלחמה מאוסה וחסרת-

 טעם נגד היהודים, כדי לתת את ארץ ישראל לערבים או אלוהים יודע למי?״.

 הוא תזר ותבע ״להימלט״ מארץ-ישראל.

 גם העיתונות הבריטית אימצה את תביעותיו של צ׳רצ׳יל: ״לשלוט או לצאת״, כתב ״הסנדיי

 טיימם״: ״את בעיית ארץ־ישראל יש לפתור ומייד. היוקרה הבריטית מתגוללת בעפר. חיים בריטיים

 מובאים קרבן ללא תכלית. הטרור מערער את היוקרה הבריטית בכל העולם כולו״.

 אך הממשלה הבריטית תלתה תקוותה במדיניות ״הדוקטרינה של טרומן״, שפורסמה ב- 12 במרס,

 שתכליתה מעורבות יותר אמריקאית בענייני המזרת התיכון ולא תיתן יד לסילוקה של בריטניה ממנו,

 כדי שלא תבוא במקומה ברית-המועצות הלוטשת עיניה עליו.

 אי-לכך - סברה - כי בדיון באו״מ על ארץ-ישראל, תזכה בריטניה בשיתוף פעולתה של ארצות

 הברית לביצוע מדיניותה בארץ-ישראל.

 ב- 2 באפריל פנה אלכסנדר קדוגאן, נציג בריטניה באו״מ, אל מ.מ. המזכיר הכללי ״לקרוא בכל

 המהירות האפשרית ישיבה מיוחדת של עצרת האו״מ כדי להקים ולהדריך ועדה מיוחדת לשם הכנת

 הדיון, בישיבת העצרת הסדירה, על בעיית ארץ-ישראל ודרכי שלטונה״.

 הבקשה נענתה והדיון נקבע ל- 28 באפריל. בעיית ארץ-ישראל שוב לא ירדה מסדר היום של

 האו״מ, עד להכרעת העצרת ב- 29 בנובמבר 1947.

 לת״י לא האמינה בכנותה של בריטניה בפנייתה אל האו״מ, אף על פי שהיה ברור שהתנאים

 שהתהוו בארץ-ישראל עקב מלחמת ארגוני המתתרת, לא אפשרו את המשך שלטונה עוד לתקופה

 ממושכת. לת״י סברה שבריטניה פנתה אל האו״מ דווקא כדי לבסס את שלטונה בארץ על ידי קבלת

 הגושפנקה של האו״מ, ואף להרתיבו על כל המזרה התיכון כולו.

 לת״י פנתה איפוא אל היישוב להיזהר ולא להילכד ברשתו של בווין, שעדיין הוא אשר קובע את

 מהלך המאורעות ולא בן-גוריון. העקרונות הקובעים באו״מ הם האינטרסים ולא הדרך, ולכן יש

 להופיע באו״מ כעם לותם ולא כעם של פליטים הזקוק לרתמים. יש לומר שם רק דבר אתד: העם

 העברי יוצב במולדתו! כל תוספת דברים תתפרש בהתנצלות.

 כך ניסת את דבריו כותב המאמר"לקראת האומות המאותרות" בגיליון ל״ו של"המעש״:



 פרק ארבעים: אחרי הקונגרס הציוני | 37

 "א. ה״סלאו-פוקס" של מחן

 בווין הוא המנצח על המחולות. והוא מרקיד את ׳׳המנהיגים״ הציונים כאוות נפשו. אוות גפשו

 הוא ה״סלאו־פוקס״. סחור־םתור, לאט-לאט. והמנגינה - עד כלות הנפש, עד כלות הנפש שלנו,

 כמובן; עד כלות הנפשות שלנו במתנות, כמובן...

 כך מרקיד בווין את הסוכנות וכך היא רוקדת.

 כך הוא הוביל אותם לריקוד ועדת־חקירה וכך הוא מוביל אותם עתה לריקוד ״האומות

 המאוחדות״. והפרימדוגה, בן-גוריון בזרועותיו: סחור-סחור, לאט-לאט, מתרחק קמעא, מתקרב

 מאוד, נצמד מאוד, נדבק מאוד, נעלב מאוד ו — ממשיך לרקוד.

 ואל תגידו נוכל הוא בווין, רמאי הוא בווין, מאהב מפתה הוא בווין. יש גם גבול לתמימות. יש

 גבול לכושר ״להיות מרומים״. יש רמאות, שאינה יכולה להצליח עוד, אלא אם כן רוצה המרומה

 להידמות. והמרומים האלה רוצים להיות מרומים. הם לא האמיגו בועדת־חקירה. הם לא האמינו

 בועידת-לונדון. הם אינם מאמינים ב״אומות המאוחדות״. הם יודעים כמונו, הם יודעים כדעת כל

 צעיר ברחוב, כל יהודי בעולם, כי אין כל אלה אלא תמרוני השהייה. הם גס כותבים זאת, אומרים

 זאת, ועוצמים עיניים מרוב דבקות, וממשיכים לרקוד בזרועות אלו את הריקוד האנגלי ״סלאו

-פוקס", לנתח גצחים, לנצח גצחים, עד כלות הגפש. מה טוב להיות מרומה, מה טוב, כי מפחדים

 הם מאוד לפקוח את העיניים ולהוציא את המסקנות. ״דמני עוד פעם בווין, אמני מה טוב״.

 לרקוד, לרקוד, לרקוד.

 ב. נשבית את החיגגא

 מוטב שיהיו ישראל שוגגין ואל יהיו מזידין. אך מוטב משניהם - שלא יהיו ישראל לא שוגגין ולא

 מזידין. ועל כן נודיע להם למרומים בזדון, כי לא מרומים הם, כי אם שותפים לרמאי, כי אם רמאים.

 ועל כן נתריע השכם והערב באזני המרומים בשוגג: ראו הזהרנוכם! אתם רוקדים בזרועות מרצחים,

 אתם רוקדים אלי קבר. על כן נשבית את חיגגת הריקודים. בין אם זה ריקוד ״הברוגז״ בין אם זה

 ריקוד של ״הבה נתפייסה", בין אם זו ״הורה" מסחררת, בין אם זה"סלאו-פוקס״ משכר ומשקר.

 נשבית את המחולות הללו.

 אותנו בווין לא ירמה. אין בנו לא מתמימות השוגגין ולא משפלות המזידין. ואם עיקר רצונו של

 בווין, כלומר עיקר רצונה של האימפריה, היא ההשהייה למען ביצור וביסוס העמדות במזרח התיכון

 — לא ייעשה רצונו של זה.

 ימשיכו לרקוד אחרים בדיקוד-בזיון זה. אותנו לא ירקיד. ולהפך, אנתנו נרקיד אותו ובקצב

 ובמרץ, ובדם.

 אין מרמים את אלה, שחכמים הם מדי ומנוסים מדי מכדי להיות מרומים בשוגג אין מרמים את

 אלה, שישרים הם מדי ורציניים מדי מכדי להיות מרומים בזדון.

 ג. ״האומות המאוחדות״

 יוגד לשבחו של ״ארגון האומות המאותרות״ שבניגוד ל״חבר העמים״ הוא מעורר פחות אשליות,

 פרצופו פחות או יותר, וגם זכות הווטו וגם תופעות אחרות מוכיחות אף לתמים שבתמימים
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 שמאחורי במה זו נחרצים הדברים. ולא הצדק ו״רוב הקולות״ הם המכריעים, אלא האינטרסים

 ויחסי הכותות.

 ועל כן אין סכנה בהופעת ענייננו בפני ה״אומות המאוחדות״, אלא אס כן נשלה את עצמנו שנזכה

 שם ב״רוב קולות״ אם נעמיד פני נרדפים ומעונים; או אס נוכיח את "צדקת״ תביעותינו; או אם גם

 נאמין, שרוב כזה עשוי באמת להכריע לטובתנו או גגדנו.

 הסכם הנפט האגגלו־אמריקאי ערכו חשוב לגבינו מכל דיוני האומות המאוחדות. כי הסכם זה

 ישפיע על הדיונים ולא להפך.

 יחסה של רוסיה הסובייטית לבסיסים הצבאיים הבריטיים חשוב לנו יותר, כי הוא שיקבע את

 עמדתה באספת האומות המאוחדות. ולא להפך. ואם יחליטו גם באסיפה זו ב״רוב״ קולות להשאיר

 את הארץ בתסות בריטית, לא תישבר אף בכלשהו התנגדותה של רוסיה ל״חסות" זו.

 על כן עליגו לראות בעניים פקוחות מהו ארגון זה, מה הבעיות המעניינות את המכריעים

 בו, מעבר לגאומים הרבים באספות. ורק אם יודעים זאת ופועלים בהתאם לידיעה זו - אין פחד

 מפניו.

 וכמובן שאלת השאלות: כיצד מופיע עניינינו בפגיו?

 ד. נופיע כעם לוחם

 ואל תקום גם מזימתו השנייה של מוין: לקנות את השקט בארץ תמורת ג׳יםטה זו של הבאת

 הבעייה בפני ״האומות המאוחדות".

 העם העברי, מתוך הערכה בלתי נכונה של המציאות בעולם, רצה לעלות על הבמה המדינית כעם

 יוצר ובונה. מתוך האמונה, כי העולם נכנס לתקופת שלום ויצירה רצה עמנו אף הוא לצעוד בדרך

 זו. המציאות היא אחרת והדרך מוכרחה להיות בהתאם למציאות. באין לנו מדינה ובאין לנו תנאים

 ללכת למדינה בדרך של שלום ויצירה, רק שתי דרכים לפנינו: להופיע כפליטים אומללים או כעם

 לוחם. הדרך השלישית, זו הברוכה, זו הטובה, זו הרצויה — סגורה בפנינו לא באשמתנו. ולא עת

 עתה לקלל ולא עת לבדך; לא עת לקונן ולא עת לבכות. עת לעשות.

 נופיע בפני אומות העולם המאוחדות או המפוררות כעם לותם לתרות מולדתו.

 ידברו עם הלוחמים שלנו ואל ידברו עם הפליטים שלנו. במקום להפוך את לוחמינו בארץ

 לפליטים, נהפוך את פליטינו בגולה ללוחמים.

 ה. נופיע כעם לוחם באימפריאליזם הבריטי

 ונם מזימה שלישית של מוין אל תקום.

 אל נופיע כיריבי הערבים בארץ, שהם, הבריטים, דואגים לשלומם. נופיע כלוחמים באימפריאליזם

 הבריטי, לא כשותפים לו. לא כסוכנים לו.

 נודיע בדברנו ובמלחמתנו את האמת המדינית של הארץ הזאת. הארץ הזאת הפכה ל׳׳דרך המלך

 והקיסר״. דרך לגייסותיו, מרכז לבסיםיו, שוק לסחורותיו, ארץ לתככיו. בקיצור: ארץ משועבדת

 לאינטרסים הבריטיים. נופיע כמסייעים ביודעים ובלא יודעים לכל העמים המשועבדים, הלוחמים

 ליציאת הצבא הבריטי מארצותיהם.
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 יהי גורל יחסינו עם ערביי הארץ מה שיהיה. השליטים הזרים מעל לכל םפק הם הבריטים ובהם

 אנו נלחמים, ליציאתם מארצנו, ליציאתם מכל המזרח התיכון.

 אל נופיע בסבסוד עברי־ערבי. נופיע במלחמה עברית-בריטית. לטובת העם, לטובת הארץ

 ולשלום העולם. כד נשבית את שמחת ״נצחונו הקל״ של בווין.

 הוא לא ישיג את השקט שבהשהייה.

 הוא לא יוריד אותנו ממתנה לותמים למתנה פליטים.

 הוא לא יעלים את המציאות המדינית והצבאית של הארץ הזאת.

 ולא ירדים עוד את העם בריקוד ה״סלאו-פוקם״ שלו.

 אנחנו נרקידו את מחול מלחמת השחרור העברית.״

 הוצאתם להורג של מיכאל שנל ויוסף פומבונץ

 בעצם ימי המצב הצבאי, הוכתה לח״ מכה קשה בסניף חיפה. מיכאל שנל היה נער בן 16, אשר

 נתקבל ללח״י לאתר פנייתו אל מדביקי כרוזים באחד מימי אביב 1947 בתיפה. הוא היה בעל כשרונות

 ותרוץ ונעשו מאמצים לפיתותו ע״י מדריכיו. תוך כדי תברותו, הוא הצליה להכיר כמה מתברי לח״י

 פעילים ששהו אז בהיפה. לפני הכרזת ״המצב הצבאי״ נאסרו לפתע בתיפה תלק ניכר מתברי לת״י

 בעיר. אחד העצורים, נפתלי שמו, זיהה את הנער, שהוצג בפניו ע״י הבלשים והצלית להודיע על כך

 לחבריו בחוץ. הוא נתפס והובל למערה במורדות הכרמל. בפנקסיו נמצאו שמות של עצורים בלטרון

 ובאריתריאה. הוא נהקר, אך הכתיש את האשמות נגדו. דינו נגזר והוצא להורג ביריה.

 ב- 31 במרס בוצע ע״י לת״י פסק-דין מוות נגד יוסף פומברנץ, בעוון ניהול קשרים ושיתוף פעולה

 עם האינטליג׳נס הבריטי.

 נסיון ההתנקשות בםרג׳נט וינגהורן

 הסרג׳נט וינגהורן היה אחד הבלשים הפעילים והמסוכנים במחלקה היהודית של הבולשת הבריטית

 (00.) באזור תל אביב - יפו. הוא פעל נגד ארגוני המתתרת ולח״י החליטה לחסלו.

 הנסיון הראשון להתנקש בחייו נעשה ע״י שני חברי לח״י, צבי פינקלשטיין-שוהמי(דני) ותיים

 בן-ישראל(הלל). הונח מוקש בדרך המובילה למטווה הצבאי הבריטי בתולות ראשון-לציון, לשם, לפי

 המידע שנתקבל, עמדה להגיע קבוצת שוטרים, בראשם וינגהורן, ליום אימונים.

 לרוע המזל, עם התקרב השיירה אל מיקום המוקש, נעצרה ליד משאית ובה פועלים יהודים, אשר

 התלו להעמיס עליה הול. השניים התליטו לבטל את הפעולה בגלל התשש בפגיעה ביהודים. וינגהורן

 ניצל, אך שני חברי לח״י הפעילו את המוקש אתר הצהריים תחת משאיות בריטיות שעלו באש.

 הנסיון השני להתנקש בחייו של הסרג׳נט וינגהורן בוצע ב- 27 במרס 1947, ליד בניין משטרת
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 ״השחר", ששכנה סמוך לגימנסיה ״הרצליה" בתל אביב. על פי המידע, שנאסף ע״י תיים בן-ישראל

 (הלל), שהיה איש מתלקת המודיעין (מחלקה ו׳) של לח״י, וינגהורן היה מבקר במשטרה לעתים

 קרובות. ביום שנקבע לביצוע הפעולה הגיע הבלש לבניין המשטרה. לאתר שהלל זיהה אותו, זינק תברו

ד לתוך מכוניתו. באותה עת פתת בירי משתתף אתר י  שלמה נתשון(שמשון) לקראתו והשליך רימון -

 בפעולה אל עבר המכונית.

 גם הפעם שפר מזלו של וינגהורן. הוא השתטח על הרצפה ובכך הציל את הייו. הנהג נפצע קשה

 ורגלו נקטעה. המתנקשים הצליהו להימלט. וינגהורן עזב את הארץ זמן קצר לאתר נסיון ההתנקשות

 בו.

 חבלה במיכלי הנפט במפרץ חיפה

 תודש מרס 1947 עמד בסימן גירושים אכזריים של אניות מעפילים: האניות ״תיאודור הרצל"

 ו״מולדת״. אלפי מעפילים גילו התנגדות עזה במשך שעות רבות להעברתם לאניות הגירוש, אך

 הבריטים השתלטו עליהם בפצצות גז מדמיע. נהרגו 3 מעפילים ונפצעו 15.

 פעולות תבלה להבערת הפנט הייתה תגובה נאותה למעשה הגירוש של הבריטים. מרכז לח״י אישר

 לפגוע במיכלי הנפט של תברת אי.פי.סי., חברה אנגלו-עיראקית.

 על הפעולה הופקד גואל(יעקב פנסו), והוצמדו לו שני לוהמים נוספים: גלעד(צפניה שוילי), ותיים

 (אלברט שמש).

 סיפור הפעולה תואר ע״י גרא, כפי ששמע מפיו של גואל:

 "גלעד איבד את עינו בצעירותו בעת התנפלות של ערבים על ביתו. הוא בא אלינו זמן קצר לפני

 כן מן הפלמ״ח. חיים, שהיה חדש בארץ ובמחתרת, לא הפסיק לקבל אמון יסודי בשמוש בנשק.

 מעלתו היתה שידע ערבית היטב ובנוי היה כהלכה בשביל לשאת משא.

 יום לפני הפעולה הוציא גואל את גלעד וחיים לסיור בקרבת מקום-הםעולה והסביר להם

 את אשר יעשו. חיים הביע ספקות באשר לאפשרות הבצוע. גואל הרגיעו בהפגנת בטחון מלא, כי

 הפעולה תעשה בהצלחה וכל השלושה יחזרו בשלום. לעומת דבריו המרגיעים והמשכגעים של גואל

 היתה לנגד עיני חיים המציאות: מכלי-הנפט שמורים בקפדנות, מוקפים גדרות אחדות, תעלות-מים

 ומחסומים.

 יום הפעולה היה בשלושים במרס, שלושת הלוחמים לבשו סרבלים כחולים וכובעים בצבע

 תואם. הם היו מתופשים לעובדי רכבת ערביים. בידיהם היו סלי-נצרים קלועים, הפעם לא היה

 בסלים מזון, אלא כלי-מלחמה: מוקשים מיוחדים, אקדח־תוף ורמון, ברגע האחרון הדריך גואל את

 חבריו בשמוש באקדח וברמון.

 ״םועלי הרכבת הערביים״ יצאו מחיפה מבעוד יום באוטובוס לנוה-שאנן. חיבים היו להקדים

 לפני התתלת עוצר-הלילה בכבישים. בטרם הגיעו לנוה-שאנן ירדו מן האוטובוס, לתמיהת-מה
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 של שאר הנוסעים. הם הסתובבו בשטח עד שיחשיך. עם רדת הלילה החלו מתקדמים בכוון חות-

 המכלים. היה עליהם לתצות כבישים ראשיים ומסלות-ברזל, שמורים ומוגנים על ידי משטרה וצבא.

 ההתקדמות היתה איטית, אך שעתם לא דהקה. כל הלילה היה לפניהם.

 כך הגיעו לקרבת החוה, שהיתה מוארת בתאורה הזקה. שם המתינו זמן־מה בעקבם אהד כל צל

 וכל תפץ יציב או מתנועע. משם הגיעו לשטח הפקר, ששמש מזבלה לאשפה העירונית של תיפה.

 בתוך הריחות הרגישו עצמם בטוחים במקום זה. לאחר שעה ארוכה בין ערמות האשפה והתבוננות

 בנעשה בשטח החוה, הגיעה העת להתקדם. גואל צעד ראשון אל עבר המחסומים, כשעבר את

 הראשון שבהם, הזמין את חבריו לבוא בעקבותיו. הם התקדמו לעומתו עם סלי המוקשים והנשק.

 שני המחסומים הראשונים היו םשוטים למדי, השלישי היה מסובך: גדרות תיל, תעלות וגלילי תיל

 דוקרנים מונחים לכל האורך. במרחק-מה זה מזה, לאורך המחסום, היו מגדלי שמירה מאוישים

 ופנסים תזקים כזרקוקים. הגדר הראשוגה היתה גבוהה. צריך היה לפתוח בה פתח במספריים שהובאו

 לצורך זה. כשהחל גואל להפעיל את המספרים, השמיע התיל החתוך קול רועש, שנוצר מהשתתררות

 התיל בצורה קפיצית ומהקשתו במתכת. הוא הזמין את גלעד שיחזיק את התיל במקום הקצוץ ויניח

 לו להשתחרר לאט. לאחר שעה היה בגדר פתח רהב די-הצורך שיוכל לשמש לכניסה וליציאה. לפי

 אות קירב חיים את המטענים לפתח. גואל נכנס פנימה ואהריו גלעד, כדי להגיש לו את המוקשים

 ליד כל מיכל. את המוקשים הכינה המחלקה הטכנית בתל-אביב. היו אלה מוקשי־השהיה, מופעלים

 בשעונים מכוונים לשעה מסוימת. המכלים היו גבוהים. גואל טיפס למעלה בסולם שצמוד היה לכל

 מיכל. המיכל היה בנוי בצורת חרוט, שעליו חרוט הפוף. שניהם יצוקים מבטון משודין. החרוט

 ההפוך שימש רק מגן. הנפט היה מאוחסן בתרוט התחתון. בינו ובין העליון הפרידה רצפת בטון עבה,

 עמידה בפני פצצות חזקות למדי. אך היה ברצפה מקום מיועד לצנור להזרמת הנחל השחור. שם

 היה מגוף בלבד חשוף, ללא בטון. במקום זה הניח גואל את המטען, כך עשה במיכל השני ובשלישי.

 בכל אחד היה עליו לעלות בסולם לגובה שני החרוטים, לרדת בסולם אל הרצפה שבתוך החרוט

 העליון, להטמין את המוקש, ולחזור באותה דרך. סדרות של שלוש פעולות בשלושה מכלים ארכו

 זמן ממושך. עוד דרך ארוכה לפניהם לשוב לחיפה. גואל החליט להתחיל בנסיגה.

 לאתר שמצא את פתח-היציאה בגדר, פגש גואל את גלעד ואת חיים. מסלול-הנסיגה דומה היה

 למסלול שעברו בדרכם אל הפעולה. הם עברו את המתסומים, המזבלה, הכבישים ומסלת-הברזל

 עד שהגיעו לחיפה ופנו כל אחד למשכנו. גואל לקח עמו את הנשק. בחדרו כבר המתינה לו בדריכות

 נילי, היא תנה מרפיש. התפוגגות המתח והריחות הרעים שספגו בגדיו במזבלה, השרו עליו הרגשה

 לא-נוחה. נילי יעצה לו להתקלח. גואל עשה כן ורוחו שבה אליו. עתה הצמידו השניים את מבטיהם

 אל המפרץ, לראות במו עיניהם את אשר יקרה. בדיוק בשעה היעודה נשמעה התפוצצות ראשונה

 ולהבה גדולה עלתה השמימה. אחר כך נשמע פצוץ שני ושלישי. לשונות־האש שעלו מזרם-הנפט

 אשר פרץ מן המכלים הממוקשים התפשטו ואחזו גם באחרים, אף כי המהנדסים שמרו בעת הבניה

 על מרוח-בטיתות. כך עלו באש אחד-עשר מיכלים של תברת הנפט העירקית שבבעלות הבריטים.

 הדליקה ערכה למעלה משבועיים.
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 הנזק החמרי שנגרם לחברה הבריטית היה נכר. הממשלה הזדרזה להטיל הטל מיוחד על כל ליטר

 דלק, כדי לפצות את החברה. היא לא יכלה לעשות דבר שיהיה בו פצוי על הפגיעה ביוקרתה ועל

 הנזק הפוליטי שנגרם לה. הנה, כל אמצעי השמירה לא עמדו לה. היא לא הצליחה להגן אף על הנכס

 היקר לה ביותר.

 הפגיעה בנפט העלתה מאד את קונה של לחייי בעולם, ביחד בארצות אירופה המזרחית. סיפרו

 אז מעשה שהיה בעת שבקרו בסופיה שתי משלחות קומוגיסטיות מן הארץ, לאחד הפלוג בפק״פ,

 כדי להתדין בפני דימיטרוב. המנהיג הבולגרי שמע את טענות שני הצדדים. אחר כך פגה אליהם

 בשאלה של תם: אחו משתי המפלגות שלכם חבלה בנפט הבריטי בחיפה? דימיטרוב ידע היטב מי

 עשה זאת"

 בעקבות הפעולה פרסס מרכז לחייי הודעה לציבור:

 "בשעה ששודדי הים הבריטיים לכדו את אניית המעפילים "מולדת" בלב-ים, השתלטו עליה

 בכוח ועסקו בהכנות לגירוש המעפילים ממולדתם — התקיפו לוחמי תרות ישראל, אור ליום י׳

 בניסן, את מתקני הנפט הבריטי במפרץ חיפה.

 לוחמינו חדרו לתוך השטח הנשמר בקפדנות והניחו מטענים של חומרי-נפץ לפריצת הצינורות

 ומיכלי-הנפט והבנזין ולהבערת הדלק. המטענים הופעלו בשעה 1.30 בלילה והדלק עלה מיד באש.

 כל מבצעי-הפעולה חזרו בשלום לבסיסיהם.

 נפהו של כל מיכל שנפגע הוא מיליון גאלון. מידת הנזק העצום תוכל להיקבע רק לאחר שתסתיים

 הדליקה.

 האימפריאליזם הבריטי השואף להטביענו בדם, כדי לשמור על זרם-הנפט; המגרש מעפילים

 ומציף מולדתנו ברבבות קלגסיו — לא יידע מנוח בארצנו.

 דמו יישפך והגפט שלו יעלה בלהבות.

 ארצנו לא תהיה בסיס צבאי לאימפריה הבריטית. כי אם מולדת לעם העברי.

 במתתרת י׳ בניסן תש״ז

 לוחמי חרות ישראל"

 בגיליון מ׳ של ה׳׳מעש" מניסן תש״ז, נוסף מאמר בשם: "אש במולדת":

 "האניה "פטריה״-״מולדת" מתקרבת לחופי הארץ. והארץ שורצת לעיניהם קלגסים בריטיים.

 הים מלא אותם. הנמל מלא אותם. ההוף מלא אותם.

 האניה "פטריה״-״מולדת" מתקרבת לחופי הארץ. היא נוטה הצידה, היא בסכנה. היא שולחת

 קריאות לעזרה. וקלגםים בריטיים מגישים את "העזרה" אחרי שנוסעי האניה חותמים בכתב, כי

 רוצים הם בעזרה זו מצד שודדי הים.

 האניה ״פטריה״-״מולדת" מתקרבת לחופי הארץ. וחיפה היכן היא? חיפה העברית? חיפה האדומה
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 היכן היא? תיפה שותקת.

 גוררים מעפילים לנמל. מעבירים אותם לאניות כלא-גירוש. חיפה שותקת. חיפה העברית. חיפה

 ׳׳האדומה״.

 שותקת? לא לגמרי, חיפה עסוקה מאוד באותו יום במסע הסתה בגלל באר שפוצצה בטעות

 בקרית-תיים. טעות מצערת, טעות מרה. וחיפה ״האדומה״ קופצת באותו היום על ״המציאה״. היא

 נהנית מטעות זו. היא מרעילה את הבאר. כי חיפה האדומה הזו שכחה מהר מאוד על ״טעות״ אחרת,

 שהיתה לפני שנים מספר, טעות טרגית יותר. טעות באנית ״פאטריה״ אחרת, ״טעות״ שעלתה בחיי

 מאתיים יהודים מעפילים.

 ראשי ״ההגנה״ האחראים לטיבוע מאתיים יהודים בחופי המולדת, הזהרו לכם, מלתבוע בתוקף

 תזק מדי את עלבון הבאר שפוצצה בטעות. הזהרו לכם, פן נתבע בגלוי ובתוקף מכם את חיי מאתיים

 היהודים, שהוטבעו בגלל ״טעות" שלכם!!

 והיום אתם עסוקים כל כך בהסתה וברעלת באד אחת, שאין אתם שומעים את זעקת מעפילי

 "פטאריה״ החדשה, מעפילי ״מולדת".

 מדוע שותקת תיפה העברית, היפה האדומה? שואלים מעפילים. אנית"מולדת" מתקרבת למימי

 חיפה.

 וחיפה העברית פקדה על כיבוי האורות, שקט וחושך בחיפה ה׳׳עברית״ וה״אדומה״ בשעה

 שמגרשים בנים מהמולדת.

 שקט וחושך.

 כי כך רוצים הם, שכל ענין "ההעפלה" הפוך ייהפך להם משחק נאה, "הפגנה״ אדירה... כך

 רוצים אלה הנאבקים ״על חשבון אחרים״ והם ספונים בבתיהם, סרותים במיטותיהם ומכבים את

 האורות.

 שקט וחושך בחיפה, בהתקרב אניית ״מולדת״.

 הם! אל תפריעו לנו, הס! אל תקימו רעש! טוב לשכב פה במיטה רכה זו ולהינות מ״מאבק״

 העפלה.

 אניית ״מולדת״ מתקרבת לחיפה ובחיפה שקט והושך.

 אך פתאום:

 אש!!!

 אש במפרץ, אש במיכלי הנפט, אש בבניני סוכנויות בריטיות, אש בצינורות נפט. אש!!!

 כל המפרץ הנפטי עומד באש משעה 1.30 בלילה.

 אין חושך בחיפה.

 מעפילי ״מולדת״ רואים אש בחופי המולדת.

 מה בוער?

 נפט האימפריה התלקת באש. מבצרי האימפריה עולים באש. אונם והונם של מגרשים, מתעללים,

 רוצחים.
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 לוחמים עברים ענו באש למעשי הפשע בנמל חיפה.

 אין חושך בחיפה.

 זו היפה השותקת אינה עברית. זוהי חיפה גלותית, נכנעת, גיטואית. זו היפה השותקת אינה

 אדומה, אינה מהפכנית. אינה לוחמת. חיפה של אבא חושי היא חיפה בוגדת, היא חיפה של בעלת-

 ברית לאימפריאליזם. היא חיפה מלקקת פינכת כל קצין בריטי, היא לא עברית ולא אדומה.

 עברית ואדומה היא היפה של לותמי התרות העברית.

 זו שהעלתה באש את נפט האימפריאליזם, את נפט הרכושנים הבריטים, החיים על חשבון עמים,

 על זיעת עמים, על דם עמים. לא יהיה שקט ולא יהיה חושך במולדת העברית בשעה שמגרשים את

 בניה מת ופיה.

 לא שקט, לא חושך.

 יבער הנפט שלהם! יבער! תשתולל האש במיכלי אוצרות האימפריה עד כלה, עד כלה!

 אניית מעפילי ׳׳מולדת״ קרבה לארץ.

 נכנעים ענו בכיבוי האורות ובהסתה נגד אתים.

 לוחמים ענו בהעלאת אש בנפט הבריטי.

— י ט י ר  וכל זמן שאניות מעפילים, אניות ״מולדת״, נתונות במרכאות של גדרי-תיל ב

 לא יהיה שקט ולא יהיה חושך על אף רצונם העז של שאננים הרוצים לישון בשלווה, האוהבים

 לישון בשלווה.

 אש במולדת!

 אש בכל מבצר בריטי, בכל רכוש בריטי, בכל גוף בריטי, אש במהנהו, בביתו, אש בבשרו,

 בנפשו.

 לא יהיה שקט ולא יהיה חושך.

 מעפילים עבריים!

 דאו את האש הזו העולה מהמפרץ, ודעו:

 יש עוד חיפה עברית, ויש עוד חיפה אדומה, יש עוד חיפה לוחמת.

 אך לא זו של מנהיגים פטפטנים, ארוכי-לשון. כי אם זו של הנוער העברי הלוחם.

 ראו, מה יפה היא חיפה האדומה הזו.

 ראו מה יפה הנפט הבוער, הנפט המנצל, המסריח שלהם. ראו מה יפה חיא חיפה זו.

 אדומה ולוחמת.

 ראו, מעפילים ותשמח נפשם האבלה.

 אין שקט במולדת, אין חושך במולדת. אין הבלגת-חרפה.

 אש בה.

 אש מלחמת התרות.

 יפה את, חיפה העברית. יפה את, הלותמת. ויפה את באש-אודם זה, אש הנפט הבריטי הנשרף

 וכלה.״
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 פרק ארבעים ואחד

 קווי-יסוד למדיניות-הוץ עברית

 הצורך בניסוח קווי-יםוד חדשים

 העברת הבעיה של ארץ-ישראל לאו״מ על ידי הקבינט הבריטי בראשית 1947, הייתה מנתינת

 ראשית מפנה במדיניות התוץ של בריטניה כלפי ארץ-ישראל, ואולי גם צעד ראשון בדרך לפינויה.

 על כן, ראתה לת״י צורך, לאור התגברותה ותשיבותה של הארץ מבתינה אסטרטגית והתתזקותו

 של העם העברי, ׳׳להתוות קווים של מדיניות־חוץ עברית מבחינת ארץ־ישראל כיחידה גיאוגרפית

 פוליטית־צבאית בעולם״.

 בחודש פברואר-שבט, תש״ז 1947, התודש שבו ביקרה בארץ אתת הוועדות האנגלו-אמריקאיות,

 פרסם מרכז לת״י תוברת שנכתבה בידי ישראל אלדד, בשם"קווי יסוד למדיניות-תוץ עברית".

 אלדד טען כי בריטניה היא נגד העם העברי, כי האינטרסים של האימפריה הבריטית מנוגדים

 לשאיפות התירות העברית, הנתת יסוד שהוטבעה בפרסומי לת״י עשרות פעמים. במלתמתה נגד

 בריטניה יש להיעזר בבני-ברית התואמים את האינטרסים של העם העברי. המלהמה בבריטניה מסייעת

 להינתקות משלטונה בארץ ומהאימפריאליזם הבריטי גם יחד. יש איפוא ללכת בקו הנייטרליזציה של

 המזרת התיכון, אשר מקרבת את סיכויי השלום באזור.

 המאמר

 להלן מובא המאמר בשלמותו, למעט הפרק ״הבעיה הערבית", שנכתב על ידי גרא, והוא מוזכר

 בפרק"יחסי לחייי והערבים".

 "רווי יסוד למדיניות חוץ עברית

 א. המושג

 לא זו בלבד שאנו רשאים כבר היום לדבר על הצורך במדיניות־תוץ עברית, כי אם מחויבים אנו
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 בזאת.

 בשם מדיניות-חוץ מכנים אנו את כללות היחסים, שקובע עם בארצו ומדינתו כלפי עמים, ארצות

 ומדינות אחרות. אין פלא, איפוא, שלא היתה לנו עד היום מדיניות-חוץ במובן זה. אמנם, היתה

 הציונות ״תנועות שחרור״; אולם אובייקט השהרור היה העם ולא הארץ. על כן התפתחה מדיניות־

 חוץ של העם היהודי, כלומר: קביעת יחסו של העם בתפוצות אל העמים האתרים והמדינות של

 הפיזור, בעוד שארץ ישראל היתה אובייקט להגירה, התישבות, בנין, הצלה — אך לא למדיניות.

 ולא רק הציונות המעשית כך. גם הציונות המדינית ניהלה מדיניות-חוץ של העם ולא של הארץ

 העברית. מכאן, מהרעיון של שחרור העם מבין העמים, הגיע הרצל אל אוגנדה. ומכאן הגיע גדול

— לכל היותר למדיניות של בעלי-ברית לעם י ק ס נ י ט ו ב א ׳ ז — ל צ ר  הציונים המדיניים אהרי ה

 העברי ולא לארץ העברית; בעלי ברית לדימוגרפיה העברית ולא לבעלי ברית לגיאוגרפיה העברית.

 על כן גם ניסוחו; להעלות את העם העברי על מפת העולם. כאן הצלתותיו האחרונות וכאן גם

 כשלונותיו. העם בתפוצות הייב היה לקבוע את יחסו לעמים האחרים בהתאם לאינטרסים שלו

 ולהתאים אותם לאינטרסים של העמים. זהו שורש רעיון האיבקואציה של מזרח-אירופה, כאינטרס

 משותף גם לעמי מזרח-אירופה וגם לעם היהודי. אולם האינטרס הזה של העמים היה רק עד מחצית

 הדרך, עד הגבול. יציאת יהודים — אדרבא. כל עזרה תינתז• אד לארץ-ישראל? אדרבא — אם

 בריטניה תסכים; ואם לא? הולכים לברמודה!

 אל לנו לזלזל אף היום במדיניות־תוץ זו שהתוה ז׳אבוטינסקי. ״בעיית היהודים״ קיימת וטרם

 נדע היום באיזה מרכז יהודי בעולם היא תתעורר מחדש. ובכן, עוד היום וגם מחר יהא צורך להמשיך

 בחיפוש של בעלי ברית מבין העמים המעונינים בפתרון ״בעיית היהודים״ בארצותיהם. אולם אין

 זה מספיק עוד. דדך זו מובילה רק להעלאת העם היהודי על המפה לעיני העולם. אך אין בזה עדיין

 העלאת ארץ-ישראל על המפה לעיני העם העברי.

 ארץ-ישראל כיתירה גיאוגרפית-פוליטית, לא היום היא עולה על מפת העולם. היא הייתה

 לעיני באלפור לפני הצהרתו, אולם אנו לא ראינו אותה ראייה כזאת. הציונות התרכזה בבעיית העם.

 הצהרת באלפור, הצורך והאפשרויות לעלייה ויצירה, הסתירו מנגד עינינו את המציאות הגיאו

 פוליטית של הארץ. תפקידינו היו עצומים. כוחותינו מועטים. והיה בזה מעין חסכון של מרץ לא

ה גם הצדקה אובייקטיבית — לא יוכרע בזה.  לראות דברים שאין הכרת לראותם. אם יש מ

 טעמים סובייקטיביים ודאי היו רבים. פה ושם בצבצו רעיוגות, פה ושם הועפו מבטים. אך דרך-מלך

 של הציונות הלכה בלי מדיניות-תוץ נכלל, זו דרכו של וייצמן; ולכל היותר === במדיניות־חוץ

 דימוגרפית — זו של ז׳אבוטינקי.

 והיום חל מפנה, הוא חל גם מצד היכולת וגם מצד הצורך. מצד היכולת, כי לאט לאט התחלנו

 להרגיש קרקע מתתת לרגלינו. במידת מה אנו עומדים כבד במולדת עמידה שורשית ומתחילים

 להסתכל סביבנו לא במבט של פליטים-בדרכי-גולה, כי אם במבט של אגשים, שיש להם ד׳ אמות

 משלהם. ״משלהם״ לא רק בהדגשה, כי אם גם במציאות.

 ייתכן, שכוהה של יכולת זו לא היה מספיק, לולא ההכרח מבחוץ (גם היכולת להתעוררות
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 העם היתה קיימת לפני לחץ האטישמיות אולם רק זה האחרון יצר את הגוף וההכרה הציוניים).

 השתלשלות העניינים הבינלאומיים ״גילתה״ את ארץ ישראל. גילתה לעין כל, כמה שבעצם היה

 קיים גם לפני כן, אלא שהיה מוסווה במסווה של ״ארץ-הקודש — לשלש הדתות״; מסווה

 המנדט, מסווה שממותה וחוסר ערכה של הארץ. כל אלה שימשו בסירוגין צעיף, שכיסה את האמת

 המדינית-האיסטרטגית של הארץ הזאת.

 שני הגורמים האלה — התגברותנו הממשית כאן וגילוי תשיבותה האסטרטגית של הארץ

 (בתוספת אוצרות-הנפט מקווים) — הכריחו את אנגליה לנקוט צעדי-הכרעה , נגד שאיפת העם

 העברי. צעדי הכרעה, כי צעדי ההנקה איטית ננקטו מזמן.

 גורמים אלה מתייבים אותגו — בין אם זה נות לנו או לא, בין אם יש לנו כבר כל הכיתות

 לכך או לא, ־ — להתוות קווים של מדיגיות חוץ עברית מבתיגת ארץ-ישראל כיחידה גיאוגרפיה-

 פוליטית־צבאית בעולם.

 ב. עיבל וגדיזים

 העם העברי מצד אופיו מיטלטל אילך ואילך בין הר סיני ועגל הזהב. בין מתיתיהו ממודיעים

 ובין יזון, בין קנאים לנכוני־כניעה; בין הירש לקרט, בן יוסף, בית צורי, וחנה סנש מצד אחד, ובין

 ריזנייאלדים, יהרבט-סמיאלים === מצד אתר. וביניהם — הרבה דרגות ביניים, עם נטיות לכאל

 ולכאן.

 וארץ־ישדאל מצד גורלה שוכנת בין בתרי ההרים עיבל וגריזים. בין הד קללה והר ברכה.

 ארץ ירדנים וארץ הנגב; ארץ כגדת וארץ ים-המלח; ארץ החמסין וארץ השרון; ארץ מדבר-

 יהודה וארץ הכרמל. ארץ מכלכלת מיליונים, מקימה תרבות-נביאים ומשוררים. וארץ שממה, אשר

 השועלים מהלכים בה; שועלי מדבר ושועלי אדם. דרך החיים ודרך המוות, שהורה משה לפני מותו,

 בראותו ממרחק את הארץ, הם דרך-חיים ודרך-מוות לארץ הזאת מכל הבתינות: מבחינה רוחנית

 ומבחינה כלכלית. מבחינה חברותית ומבחינה מדינית. ואין הבחינות האלה נבדלות. ודאי, יש קשר

 עמוק בין מרכזיותה הגיאוגרפית. גיוונה האקלימי, רוחניות הכנרת והגליל ושפל דממת ים-המלח;

— יותר משהוא יפה לסמל תפקיד, הוא יפה בתפקיד ף פ ו ע מ  שאגת ישעיהו ורכות-תהלים. והגמל ה

 של סמל. בנו תלוי, אם תהיה זאת ארץ הגמל או ארץ המעוף. הרבה גכתב והרבה עוד יכול להיכתב

 על גורלה ותפקידה של הארץ כמעבד בין מזרח למערב בשטח הרוח, בשטח הכלכלה. בחוברת זו,

 אשר בעייתה היא מדיניות־חוץ העברית, עלינו להתעכב על הצד המדיני בלבד.

 כל חיינו המדיניים בעבר עמדו בסימן מצבה הגיאופוליטי של הארץ, כארץ-מדכז וארץ-מעבר.

 בין הצפון והדרום. בין המזרח והמערב. בין שלש יבשות. מה שנקרא היום"בעיית המזרח התיכון״

 אינו חדש. מעניין לראות כיצד התרחבות המפה העולמית לא שינתה את עמדתה של ארץ-ישראל.

 לא דחתה אותה. היא קטנה מבחיגת גודלה אך לא ירדה מבתינת ערכה. מעניין גם לראות את

 ההשתלשלות החיצונית שחלה עם התרחבות המפה העולמית וצמצום מפת המזרח התיכון. צא

 וראה; בעבר הרחוק, בימי בית ראשון ובית שני, היה אשור ופרס ומצרים, בבל ויון המעצמות

 המתחרות וארץ-ישראל באמצע. עם התרתבות המפה היו בריטניה, רוסיה, אמריקה למעצמות
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 המתתרות ופרם, מצדים, בבל (עיוק) ויון - למדינות קטנות באמצע; ואמצע האמצע הזה —

 ארץ־ישראל. פרס ויון, בבל ומצרים הן היום בשביל המעצמות — רוסיה בריטניה ואמריקה

 — בדיוק מה שהיו בעבר יהודה וישראל, ארם ואדום בשביל המעצמות בזמן ההוא: פרס ומצרים,

 בבל ואשור ויון.

 ההיסטוריון יבול להתעמק ולמצוא את הדמיון גם בהרבה פרטים. המזרת התיכון במוצא ליס

 בשביל עמי אסיה. המזרת התיכון במגן לעמי המערב מפחד עמי-אסיה (מצרים נגד אשור, יון נגד

 פרס, רומי נגד הפרתים). ומכאן השתלשלות הבעיות הצבאיות והמדיניות. במשך התקופות תלו גם

 שינויים רבים. אך דרך המלך נשארה כשהיתה. פעם עברו דרך ארץ-ישדאל זהב ושן-פיל וסוסים

 וגמלים. היום בעיקר — נפט. כבישים וגשרים היו גם אז לצבא נוספו — שדות תעופה.

 מכאן הברכה לארץ הזאת מהצד הכלכלי. האפשרויות הרבות כארץ-מעבר לסתורות ואף כארץ

 תוצרת עצמית ליצוא. ומכאן הסכנות האורבות בימי מתיחות בינלאומית ובימי מלתמות. פריחה

 וחורבן. ומכאן כל המאמצים המדיניים של הנביאים לשמור על הנייטרליות של המדיניות העברית.

 לא להכנס לבריתות פוליטיות, לא להשכיר את החרב. וביחוד: התנגדותם המתמדת לתכניות

 הפידרציות של עמי המזרח התיכון באופטרופסותה של מצרים. מצרים שאפה תמיד להרחיק את

 קו-החזית הראשון מגבולותיה. ועל כן היתה ארץ-ישראל לרוב שדה־מלתמה בין הצפון והדרום.

 כל שלטון יחיד של אימפריה הפך לרועץ לארץ. כל החלשה של שלטון-אימפדיה שימשה הזדמנות

 לארץ־ישראל ולארצות השכנות להשתחרר מהשעבוד ונתנה אפשרות של פיתוח ופריחה כלכלית

 ותרבותית. גם כל מלחמת שחרור היתה קשורה קשר אמיץ במתיחות הבינלאומית בין המעצמות

 לבין עצמן או בתוך המעצמה, מצד העמיס המשועבדים ששאפו לחירות מדינית.עדיין לא נכתבה

 ההיסטוריה של מדיניות החוץ העברית בימי העצמאות העברית. אם תיכתב היסטוריה כזאת —

 מימי כיבוש יהושע ועד למד למרידות האתרונות — יתבררו קווים יסודיים, שאינם קשורים דוקא

 בתנאי העבר ההיסטורי, אלא בתנאי עמדתה הגיאופוליטית של הארץ, המהייבים גם היום.

 בצל עיבל וגריזים שוכנת הארץ הזאת גם מבתינה מדינית. היא תבל מתות מאוד בין יבשות,

 תרבויות, מעצמות. לא קל להלך על גבי תבל זה ולא קל לעמוד עליו לשם בגין ויצירה. אך כמו כן

 לא קל הוא אופיו של העם. עגל הזהב טמון לרגלי הר סיני בנפש העם. והתרוצצות בין יאור-מצרים

 ונהר-פרת עדיין טבועה במדיניות הארץ. עלינו לבנות את מדיניותנו בתוך המציאות המדינית הזאת

 ולא בעולם דמיוני אידיאלי. עלינו לבחון — מה הס התנאים הפוליטיים שבהם אפשר יהיה

 להשליט בארץ הזאת את הברכה ולא את הקללה. מה המצב הבינלאומי ומה מתחייב ממצב זה בשביל

ז להפוך אותה מגשר צבאי למבצר ושדה שלום.  הארץ הזאת• א

 ג. מציאותה הפוליטית של א״י כיום

 בפירוש: לא המצב הפוליטי בארץ-ישראל, כי המצב הפוליטי של ארץ-ישראל, כלומר: מצבה

 של הארץ על רקע כדור הארץ הפוליטי.

 עדיין לא נכתבו קורותיה של אדץ-ישראל. אמנם בהפשטה מדברים אנו על ׳?בדי ימי העמים״,

 אולם הפרקים הקונקרטיים של דברי ימי העמים הם: ׳?ברי ימי אנגליה״,, ׳?ברי ימי רוסיה״, דברי
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 ימי צרפת״ וכוי: ולא דברי ימי הצרפתים, הדוסים, האנגלים. לעומת זאת נכתבו תולדותינו בשם

 ׳?ברי ימי ישראל״(גרץ), ׳?ברי ימי עם עולם״(דובנוב) (אגב: בשם זה משתקף הרעיון האנטי-

 מדיני. הסיבות לכך ברורות: היינו אכסטריטוריאליים., כשאומרים ׳?ברי ימי אנגליה״, הרי מושג

 זה תופף את המושג ׳?ברי ימי האנגלים״. אולם, בעוונותיגו הרבים, אין המושג ׳?ברי ימי ארץ-

 ישראל״, על משקל ׳?ברי ימי אנגליה״. והיסטוריונים גויים הגיעו למסקנה, שכל היינו המדיניים

 בארץ-ישראל לא היו אלא אפיזודה בלבד. מצבנו הטבעי — כך טענו הם ואתריהם יהודים

 מתבוללים למיניהם — הוא מעבר לתחומים גיאוגרפים-קונקדטיים. על כן עד היום הזה אין

 הארה היסטורית נכונה ומלאה על תולדותינו מימי כיבוש הארץ עד גלותנו. אין הסברה מלאה לא

 לכיבוש יהושע, לא לכיבושי השופטים, לא להתפשטות בימי מלכים, לא לחורבן ראשון, לא להצלחת

 מרד התשמונאים ולא לסיבות הכשלונות האתרונים. יש הסברות, אך אין הן שלמות, אם אין הן

 מוארות באור המציאות הבינלאומית ותפקידה של אדץ-ישראל באותה המציאות בדורות ההם.

 חוסר מתקר היסטורי כזה של העבר השפיע גם הוא על תלישות זו של הציונות, שבבואה לחדש

 את היי העם במולדת, לא דאתה את הארץ בשדה ראיה מלא ומקיף. הרצל ראה משהו, אולם מתוך

 ריכוז נפשו בבעיית היהודים, בסכנה הצפוייה לקיום הפיסי של העם, לא עשה את בעיית הארץ

 הזאת דוקא למרכז ראייתו המדינית. הצורך במדינה קדם אצלו לצורך בארץ הזאת. עם התפוררות

 האימפריה העותומנית, עם הכיבוש הבריטי ועם ההסכמים ההשאיים בין בריטניה וצרפת על חלוקת

 המזרח התיכון — ניתנה ההזדמנות לתפוש את הבעיות מהצד הזה. אולם הזדמנות זו לא נוצלה,

 אם מתוך קטנות-המותין, אם מתוך גל-התלהבות להצהרת בלפור ולועידת סן-רימו. מכל העמים

 היה עמנו היחידי, שהתייתם ברצינות אידיאליסטית לועידת השלום ולתבר הלאומים. בריטאניה

 היתה כמובן מעוניינת בעטיפות אידיאליסטיות אלה, באיצטלות הצדק והשלום והחוק. וכל זמן

 שאתרים לא גילו את האמת הפוליטית מתחת לאיצטלות, הרי נוח היה לה ב״אל תעירו ואל תעוררו״

 זה. ראשונים רטנו צרפתים, אחר כך איטלקים.ורק עם התבססותה של המהפכה הסובייטית, —

 התלו גם הדוסים בגילויים. אמריקה שכנה בהתבדלותה.

 שונה לגמרי המצב היום. מצד אחד יצאה אמריקה מהתבדלותה. מצד שני מרגישה רוסיה די

 אונים להגיד דברה בכל רחבי העולם. ההתפתתות הטכנית כיווצה את כדור-הארץ. בעיות צבאיות

 העלו את מחירו של כל חבל אדמה. התעוררות העמים הקולוניאליים הוציאה אותם מתהום השיכחה

 והפכה אותם לגורמים פוליטיים. ומה שנוגע למזרח התיכון במיותד: עליית ערכו של הנפט וריכוזו

 בסביבותינו.

 היום אין עוד בריטאניה יכולה לשבת פה ״מטעמים אלטרואיסטיים, אידיאליסטיים״ גרידא.

 היום אין היא יכולה עוד להופיע כ״ממלאת שליתות בינלאומית״, כ״ממונה מטעם העמים״. זה היה

—  צעיף השקרים בין שתי מלחמות-העולם. והציונים — מתוך נוחיות או מתוך תמימות -

 נתכנסו גם הם מתחת לצעיף זה. הבר הלאומים היה גוף פיקטיבי. כל זמן שעשה את רצונה של

 בריטאניה, טוב היה לאימפריה להשתמש בו. כי היא מטבעה אוהבת את הכיפה המיסיונרית. אולם

 אם חבר-הלאומים זה העיז להגיד משהו נגד האינטרסים שלה, היא פשוט עברה עליו לסדר היום.
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 מינכן לאירופה ו״הםפר הלבן״ לארץ-ישראל הן שתי הדוגמאות הבולטות. בריטאניה נאלצה היום

 לגלות את הקלפים. כי אין היא עוד אפוטרופוס אדיב לחבר לאומים, כי אם מעצמה אחת — ולא

 הגדולה ביותר — בין מעצמות גדולות, שאינן מרשות לה לכסות על כווגותיה האמיתיות.

 מצב זה, נוסף על המכות שקיבלגו במישרין מידיה, מחייב גם אותנו — אם זה נוח או לא נוח

 — לצאת מגן-העדן של אי-הדעת, לראות ולהבחין את מלחמתנו ואת ההיסטוריה העתידה שלנו

 מבחיגת המציאות הפוליטית־גיאוגרפית של הארץ הזאת.

 רק שיגרה ואווילית היא, אם מדברים עוד היום על המנדאט. לא חיח בו ממש אף כשבריטאגיה

 העמידה פנים שהיא כאן מאנדאטור בלבד. וודאי שאין בו ממש כשבריטאניה איננה מעמידה גם

 פנים, מפני שאין נותנים לה להעמיד פנים. צ׳רצ׳יל עדיין איננו יכול להסתגל לגסותו של בווין

 (הכוונה כמובן לגסות-הביטוי, כי בתוכו אין הבדל רב). על כן מופיע צ׳רצ׳יל ומדבר על הסתלקות

 מהמאנדאט. אך זה שייך לשפה האנגלית הוויקטוריאנית. היום הכרח הוא לדבר אנגלית של ״קוקני״.

 מוין מדבר בה. ונודה על האמת: טובה לנו שפתו של בווין. שפתו של צ׳רצ׳יל מעודנת ונאה יותר

 ותלקלקה יותר, מעורפלת יותר, מצעפת יותר.

 מה היא, איפוא, המציאות הפוליטית של הארץ הזאת, כפי שהיא הובלטה היום בתוקף

 המסיבות?

 זוהי נקודת משען ראשונה במעלה לאימפריה הבריטית, העומדת במערכה על קיומה.

 מבתינת התחבורה: עדיין לא פג ערכה של תעלת סואץ. החלשת העמדה במצרים מגבירה את

 ערכה של ארצנו להגנת הסואץ. מקום-חנייה לתחבורה אוירית. הדרך העיקרית לצינורות הנפט.

 מבהינה צבאית זהו הקו השני בעריכת הכוחות, נגד רוסיה. הקו הראשון הוא פרס, תורכיה,

 יון. אולם בקו זה יכולה בריטאניה לעמוד מאתורי העמים שוכני-הארצות ההן ועל זה נטוש הקרב

 הפוליטי בהן. לפי שעה — בהצלחה רבה לטובת בריטאניה. בפרס הוכרעה לפי שעה המערכה

 הפוליטית. בטורקיה נמחצה ההתנגדות בטרם תרים ראשה. ביוון — עדיין ישנם סימני התגגדות,

 אך לפי שעה אין סיכוייה מרובים. על כל פנים יודעת בריטאניה יפה, שבארצות אלה הקו הוא פוליטי

 ולא צבאי. אלא שאין הדברים נפרדים. לולא העורף הבריטי בדרום-פרם ובעיראק, לא היתה מצליתה

 הדברת אזרהייג׳ין. אלמלא התמיכה הבריטית לא היה מתבסס המשטר המלוכני ביון ולא היתה

 מסתיימת המערכה הצבאית בצפונה של יון בתבוסת הפארטיזנים. לולא הרגשת התמיכה הבריטית,

 ספק אם היתה תקיפות כזאת לטורקיה. ומאחורי הקו הפוליטי הולך ונבנה הקו הצבאי, אשר שני

 מרכזיו הם ארץ-ישראל וקפריסין.

 במרחק מזה מערבה: מאלטה וצפון-אפריקה מעבר למצרים; מזרחה — הודו.

 הקו השלישי והאחרון של האימפריה: מקניה עד מאלאיה. ארץ-ישראל היא הבריח המרכזי של

 הקו השני. את ארץ-ישראל תעזוב בריטאניה רק אס תתליט לנטוש את כל הקו השני הזה, שפירושו

 למעשה גם נטישת הקו הראשון. כאן זורם הנפט מעיראק. דרך ארצנו הולך הצבא לעיראק והלאה

 מזה. את הקו הזה לא תנטוש בריטאניה מרצונה.

 מבחינת אינטרסים אלה יובן גם סילוקה של צרפת מהמזרת התיכון על ידי הבריטים. לא רק
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 התתרות עתיקת-יומין בין שתי האימפריות; גם חוסד-האמון גרם לבך. והמלחמה האחרונה הוכיחה

 את צדקת חוסר-האימון הזה של האימפריה הבריטית. וישי לא רצתה ללכת עם בריטאניה. עם

 הדברת גרמניה חלפה אמנם סכנת ווישי, אולם עלתה סכנת־טורז. צרפת של טורז שוב לא תרצה

 ללכת עם בריטאניה במלחמת האימפריה הבריטית. סוריה ולבנון ״עצמאיות״ טובות לה לבריטאניה

 ובטותות יותר מארצות־תסות צרפתיות.

 והאינטרסים האלה של האימפריה הבריטית הם שהכריעו נגד שאיפת החרות העברית. לא שאנו

 מתעלמים מקיומם של ערבים, מיתר ארצות ערב, מבעיית זיקת הנצרות לארץ ועוד כמה בעיות.

 אולם בעיית־היסוד של הארץ מבתינה עולמית היא בעיית הארץ כעמדה של האימפריה הבריטית.

 ומצד זה עלינו לקבוע בראש ובראשונה את עמדתנו. ורק אחרי זה — לבעיות המשנה. כמובן, אם

 רוצים אנו ליהפן• לגורם בינלאומי לא רק כאוביקט של רדיפות ורתמנות כי אם כסובייקט פוליטי.

 וכאן הכרתנו היסודית, המוסקת בדרך הניתוח ההגיוני, המאושרת בדרך־נסיון של שלושים שנה,

 הכרתנו זו היא: האינטרסים של האימפריה הם נגד שאיפת התירוה העברית.

 ד. האימפריה הבריטית ותנועת החידות העברית.

 בפירוש: תנועת התירות העברית ולא הציונית, כי מושג הציונות נעשה מעורפל מאוד. גם

 מאגנס רואה עצמו ציוגי. גם צ׳דצ׳יל רואה עצמו ציוני. ורוב רובם של האנגלים — ולא של ההמון

 בלבד — תמהים מאוד ל״התמרמרות היהודית״. ויש גם הרבה ציונים שסייעו לטשטוש זה. אך

 אין להגיד שלולא ציונים אלח, היו האנגלים מתנהגים אחרת. הם רק היו מודיעים, שהציונים הם

 ״שוביניסטיים״. היום קל להם יותר והם יכולים להגיד כי יש ציונים ״שוביגיסטיים״ לאומניים

 וקיצוניים — כבן גוריון. כי הרי יש ציונים ״המבינים״ שציונות זה"בית לאומי" ותו לא. הויכותים

 ההיסטוריים ״למה התכווגו הבריטים בהצהרת בלפיד?״ אינם עניין לכאן ואינם מועילים למעשה

 בהרבה. ״ניסוח״ הצהרת באלפור מדברת בעדו. תכנית מוריםון כלולה בהצהרת באלפור; ״בית לאומי

 בארץ־ישראל״. ואין להאשים את בריטאניה על שלא הגשימה את מה שלא התכוונה להגשים. אולי

 היה קומץ של אידיאליסטים, שחשב אחרת. אך אלה אף פעם לא קבעו את מדיניות האימפריה.

 הניסיון מוכיח ללא שיור של ספק, כי במידה שהציונות הרגה מהמסגרת של"בית לאומי״, ״מרכז

 רוחני", במידה שהיא עלתה מהעמק להר, מתבר קבוצות לקיבוץ מאוחד, מהבלגה לפלמ״ח, מ׳׳הגנה״

 ל״ללח״י״. מדת העבודה הרומנטית לתעשייה מציאותית מתפשטת, החודרת לשווקי חוץ; במידה

 שנתגלה הכשרון העברי והיכולת העברית והרצון העברי — במידה זו גברה ההתנגדות הבריטית.

 אילו העריכה בריטאניה הערכה נכונה את כוחותינו, לא היתה נותנת לנו להתפתת אף כדי כת של

 שש מאות אלף; היתה מוציאה את ״הספר הלבן״ עשר שנים לפני כן. והיא ודאי מתתרטת על שלא

 עשתה כן. והיא מנסה עוד היום להציל את מה שאפשר ולסתום בכל כת את המרץ הדינמי.

 ארץ־ישראל עברית. על מיליוני תושביה, על תעשייה, תרבות, כח צבאי לא תוכל להיות

 לבדיטאניה מה שעבר-הירדן של עבדאללה. למשל, היא לא תוכל להשתלט עליה בקלות, כפי

 שהשתלטה על עיראק של ראשיד עאלי. ואם בגולה נסחפו היהודים מפעם לפעם להכרח הטראגי

 לירות איש באחיו במלהמת האומות — לא יהיה כוח, שיכריח את אדץ-ישראל העברית להילתם
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 נגד רוסיה הסובייטית על מיליוני יהודיה. נוסף על כך, נטיותיו הטבעיות של העם העברי לשויון

 ולצדק, עלולים לעורר אוריינטציה אנטי-בריטית, אף בלי בעיית יהודי רוסיה. ארץ-ישראל עברית

 עשוייה לא רק לזרז את פיתוח כל הארצות השכנות מבחינה כלכלית — היא עלולה לעורר

 בעקיפין את ההמונים בארצות האלה ולהשפיע על כל תנועות השתרור שבהן. וכל התעוררויות אלה

 וכל תנועות אלה פירושן: התשת הקץ של שלטון האימפריה.

 גם הדינמיקה של תעשיה עברית אינה מבשרת טובות לצרכי האכספורט הבריטי, כל כמה

 שעומדים ומונים את חלקו של ׳׳היישוב״ במאמץ המלחמתי ואת יכולתו של החייל העברי בחזית

 — מגבירים יותר את התנגדותה של בריטאניה.

 אמנם, גם בין יתר עמי המזרח התיכון ניכרת התעוררות פוליטית וכלכלית. אולם אצלם זה עדיין

 בתיתוליס ועוד עשרות בשנים עלולות לעבור עד שהם יגיעו לדרגת חיים אינטנסיבית זו, שהציבור

 העברי הניע אליה. אצלם אפשר, בעזרת סיוע למעמדות ידועים, להאיט את תהליך ההתעוררות

 והפיתוח. מה שאין כן ביתס לעם העברי, המביא עמו גם מיליוגים, גם אגשי־מדע, גם מומחי-ארגון

 וגם משטר דימוקרטי.

 מטעמי שיקולים אובייקטיבים אלה רואה בריטאניה בשאיפת התירוה העברית הרצינית (ולא

 ב״בית לאומי״ נוסח אחד-העם — וייצמן), סכנה לאינטרסים שלה. אפשר בעזרת קונגרסים

 ציוניים, לתץ אמריקאי, שתדלנות, פנייה להומנטיריות, אפשר באמצעות אלה להשיג עוד עשרים

 אלף סרטיפיקטים אולי שלושים אלף — במחיר הקפאה סופית. אולם אין האימפריה הבריטית

 במצבה הנוכחי יכולה להרשות מתן חופש-פעולה לכוחות הדינמיים העצומים הגלומים בעם העברי.

 אפשרויות הפיתוה של הארץ, תכניות לאודר-מילק וכדומה אינן מרככות את לבה של בריטאניה.

 להיפך, הן מגדילות את פתדה. כי אין עינה של האימפריה לא להצלה ולא ל״פיתוח". עינה לאינטרסים

 שלה. ומדינה עברית עצמאית בארץ־ישראל — היא בניגוד לאינטרסים הכלכליים, הפוליטיים

— שלושים ם י ר ש  והצבאיים שלה. תנועת החרות, שאינה רוצה לשלם את מחיר ההקפאה תמורת ע

 אלף סרטיפיקטים, תייבת לראות אמת זו כמו שהבריטים רואים אותה ולהוציא את המסקנה

 הראשונה:

 בין מטרות העם העברי למטרות בריטאניה רובצת תהום. בריטאניה היא אויבו של העם העברי.

 אויבו של העם העברי מתוך הנחה, שאין לעם העברי מטרות אחדות מאשר הקמת הארץ כמדינתו.

 ראשית, יש להסכים להנתת יסוד זו. שנית, יש להבין את הגיגוד בין שאיפתנו לאינטרסים

 הבויטיים. ווק אחרי שתי הכרות אלה יש לשאול את השאלה: ובכן: מי יעזור לנו? מי שמניח מראש

 — כוויצמן ומפא״י — שאין כל אפשרות סיוע מצד אחוים, מואש הוא נכנע לתנאים. כי וק

 לאתר שאתה קובע מיהו האוייב ואתה גם מתייחס אליו כראוי לאוייב, רק אחרי זה יכול אתה לתשוב

 מחשבה מדינית על בעלי-ברית ולקוות לרכוש אותם.

 ה. בעלי-ברית למלחמת החרות העברית

 לא רק שקל יותר ״לזכות״ באוייב מאשר ב״בעל-ברית״; גם קל יותר להגדיר ולקבוע מיהו

 ״אוייב״ מאשר להגדיר ולקבוע מיהו ״בעל-ברית״. גילויי איבה הרבה יותר פשוטים הס מגילויי
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 ״ידידות". וכמובן שבדברנו על"ידידות״ אין הכוונה לזו הזולה, המתבטאת בדברי-אהדה. הכוונה היא

 ידידות פוליטית, המחייבת מעשים.

 רק בתקופת מלחמה, כלומר בשעה שהמעשה יכול להיות אך חד-משמעי, רק אז מתקרב המושג

 ״בעל-ברית" בבהירות ובפשטות לבהירותו ולפשטותו של המושג: ״האוייב״. היתםים הפוליטיים

 נתונים בסבך האינטרסים והכוחות, בעיות משטר-פנימי ותילופי קוים. מדוע קל לקבוע מיהו

 האוייב? אם יודעים אנו מה היא מטרתנו ויודעים אנו את יתס העם הנידון למטרה זו, כי הוא שלילי,

 ועל שלילה זו הוא מגן בכוח הזרוע — הרי ברור שהמגע שלהם עם בעייתנו איננו ישיר, התיוב

 שהם מחייבים, או השלילה שהם שוללים את מטרתנו, סבוכים בםבכים רחוקים, שלא תמיד הם

 ניתנים לפענות קל ולא תמיד הם רצופים. אילו אפשר היה בפשטות לקבל את הפריגציפ: האוייב

 של אויבי הוא בעל-בריתי — הרי טוב. אלא דע עקא, שאין הדבר כן. אין אוטומטיות במדיניות.

 האוייב של ידידי איננו באופן אוטומטי אויבי. והאויב של אויבי אינו באופן אוטומטי ידידי. הכל תלוי

 בנסיבות הקונקרטיות והללו רבות-פרצופים הן. מדי פעם יש לשאול ולבחון: מה, באופן קונקרטי,

 מעניין עם פלוני וארץ פלמונית?

 יתכן שיש להם עניין בהלקה של בעייתנו. על כן יתכן בעל-בדית למחצה, לשליש ולרביע. ויש

 עמים, אשר אין יחסם כלפי אויבנו ברור כלל. לפעמים הוא תלוי במשטר הפנימי. בצרפת, לדוגמה,

 נאבקים שני קווים בבעיית האוריינטציה. הקו ״המערבי״ והקו ״המזרחי". ואילו עמדגו היום בפני

 מאמץ לזכות בסיועה של צרפת, היינו מחויבים לתת יד לאתר הקווים האלה, שנצתונו פותת בפנינו

 אפשרויות. כי הרי לא רק העולם מחולק, אף כל עם מחולק, לתוגים של אינטרסים שונים ונטיות

 שונות. ומדיניות-התוץ של אומה בותנת תמיד בעיות-פנים אלה של עמים אחרים, כי הם עשויים

 להשפיע על יחסי החוץ.

 ברור, לשוא תהפשו משהו בפרובלמטיקה מדינית זו אצל הציונים. הם לא התענינו אף פעם

 בגורמי-חוץ. לכל היותר ציפו לאהדה של מיניסטר פלוני או מנהיג פלמוני. הם לא רצו לראות את

 הבעייה מהצד הפוליטי. בגן־עדן-טפשותם נוח היה להם לרכוש ידידות של ״אישים״ ולהסתפק

 בהשגים אלה. בשני מקרים יצאו, לכאורה, מגדר זה וניסו לכרות ברית עם מפלגות: הנסיוגות

 החדשים באמריקה ופעולות־מפא״י בלונדון. ביחס לאמריקה חסר המאמץ הזה ערך פוליטי, כי

 יותר משהיה כאן מאמץ בשם העם העברי, היו כאן נטיות ׳?מוקרטיות״ ו״ריפובליקניות" בתוך

 המנהיגות הציונית. וייז רץ אל הריפובליקנים לא מפני שהוא ראה במדיניותם אפשרות של סיוע לעם

 העברי. הוא היה בין כה ובין כה ריפובליקני מתוך השקפותיו בבעיות־אמריקה. וכן האחרים ביחס

 לדימוקרטים. כלומר: לא הופעה עצמאית עברית.

 באנגליה היה המצב אחר, לכאורה. נציגי הסוכנות באו מבחוץ ואיגם נוטלים תלק בתיי המפלגות

 האנגליות בעוד שוויצמן המשיך בקו השתדלני, בטיפות יתסיס אישיים, ברכישת"ידידים״, ניסתה

 מפא״י לבנות על ה״לייבור". מותר היה בפרינציפ לעשות נםיון זה, אף כי כבר היו ממשלות ״לייבור״

 והכזיבו. הנסיון נעשה והתוצאות ידועות. ואחרי כל הנסיונות שנעשו — הנםיונות עם הידידים

 האישיים, עם השמרנים, עם הקואליציה, עם ה״לייבור", מתנגשת אי-שם עמוק, בנקודה מרכזית,
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 באינטרסים של בריטאניה ואין כל אפשרויות של ברית ואין כל כוח פנימי בבויטאניה שיש לצפות

 ממנו לברית.

 כדאי וכדאי להזכיר עוד נסיון אחד חשוב בחיפושים אתרי בעל־ברית. והוא: נסיונו הגדול

 של ז׳אבוטיגסקי. הוא היה גדול ההרצלאים. רק בראשונותו עלה הרצל עליו. הרצלאיות זו היתה

 שלמה במדיניותה מבתינת הרעיון המרכזי של העם העברי. הרצל יצר את העם המאורגן והגה ופתח

 במדיגיות-החוץ של העם העברי המאורגן. הוא תשב בממדים מדיניים ממש, בניגוד לעדת-הננסים

 שלוויצמן, שהורידו את הדגל המדיני. ז׳אבוטינסקי הניפו שוב. ולא ברעיון המדינה מדובר כאן.

 הכוונה בזה למדיניות, למושג בעלי-ברית. ז׳אבוטיינסקי חשב את המהשבה המדינית של העם

 העברי, כפי שניסחה הרצל, עד הסוף. רעיון המדינה העברית הוא נשגב, הוא מוסרי, אך זה מובן לנו.

 עם הגויים יש לדבר בשפה אחרת. לגויים יש להסביר מה התועלת הצפויה להם. ״בעיית היהודים״

 איננה רק מועקה עלינו. זו גם מועקה לעמים שבתוכם יושבים יהודים בהמוגים. הגויים צריכים

 להיות מעונינים ביציאתנו מקרבם. קיימים גורמים אובייקטיביים לאנטישמיות. את הגורמים האלה

 יש לתסל, כי פרעות תמידיים אינם לטובת הארצות והעמיס, וביחוד כשיחסים אלה דוחפים את

 הנוער העברי לראדיקלחציה סוציאליסטית והם הופכים להיות לגורם מהפכני. כאן ראה ז׳אבוטינקי

 איגטרסים משותפים. ארצות מזרח אירופה, אשר אתוז היהודים גדול בהן, תהיינה מעוניינות בציונות

 גדולה, השואפת להוציא את היהודים מתוכן. את שנותיו האחרונות הקדיש ז׳אבוטינקי להסברת

 הרעיון הציוני מנקודת ראות מדינית זו למנהיגי העמים וזכה להצלתה מסויימת. בפעם ראשונה

 דיבר מנהיג ציוני עם מיניסטר כזה בלשון מובנת לו. ציונים אתרים באו וסיפרו נפלאות על קיבוצים

 ועל החיאת השממה, המיניסטרים חייכו באדיבות, התפעלו ושכהו. הם היו מיניסטרים. ושקלו

 כמיניסטרים, כלומר: שיקול מדיני. הם שאלו: מה זה מענין אותי כמיניסטר המדינה? ז׳אבוטינסקי

 דיבר אתם בלשון שעניינה אותם לא כנוצרים, לא כדימוקרטים, לא כאוהבי־אידיאליזם, כי אם

 כאנשים הדואגים לבעיות ארצם. זו היתה הדרך הנכונה.

 ההצלחה היתה קטנה, חלקית בלבד, ולא יכלה להיות שלמה. כי הנתת הבעייה היתה חלקית

 מבחינה מדינית. פולניה ורומניה היו מעוניינות ביציאת היהודים ובשטח זה היו מוכנות לסייע.

 אולם המחצית השניה של הבעייה: כניסת היהודים לארץ־ישראל דוקא — עד כדי כך לא הגיעו

 האינטרסים שלהן. וכאשר נתקלו בהתנגדותה של בריטאניה והצעות אחרות כועידת-אוויאן וחיפשו

 ארצות הגירה רחוקות — הסכימו; כי בעייתם המשותפת אתנו היתה בעיית העם העברי ולא בעיית

 הארץ העברית. אולם זו היתה הרי גישת־היסוד של הציונות. בהזדמנויות אחרות(ראה את אגרתגו

 לצירי הקונגרס הציוני) הסברנו דבר זה. הרצל הלך מנקודת-ראות מרכזית זו לאוגנדה. ז׳אבוטינסקי

 התרכז בבעלי-ברית המעונינים בבעיית העם. ז׳אבוטיגסקי גם התווכח עם הטריטוריאליסטים

 והוכיח, שאין ארץ אתרת בעולם, אשר תמלא את התנאים הדרושים לעם.

 על כל פנים היה זה נםיון של מדיניות-חוץ, אלא שמצבגו גרם ש״חוץ״ זה לא היה מנתינת

 הגיאוגרפיה, כי אם מבחינת הדימוגרפיה.

 דרך זו הכזיבה. חיום ברור לנו לא בלבד שאפשר כבר לפתוח במדיניות-חוץ אדץ-ישראלית,
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 אלא שהכרח דחוף הוא. ודאי, כל זמן שהעם מפוזר בגולה, תהיינה בעיות-משנה, ואפשר יהיה

 להיעזר גם באינטרסים האלה של העמים האחרים. אולם בהתאם לשינוי נקודת-הכובד של הבעייה

 לארץ; בהתאם למעבר מפסי ״העם בשביל הארץ״ לפסים של ״הארץ בשביל העם״, ובהתאם לגילוי

 האינטרסים המותשיים הארציים של בריטאניה, המעניינים אותה יותר מאשר מיליונים יהודים

 בעולם — בהתאם לכד יש לפתוח במדיניות-חוץ עברית מבחינת האינטרסים כלפי ארץ-ישראל.

 ודאי שהמצב היה אידיאלי אילו נמצא עם, שהיה מעוניין בשתי הבעיות גם יחד: גם ביציאת היהודים

 מארצו וגם ביציאת האנגלים מארצנו. זה היה יכול להיות בעל-ברית אידיאלי. אד עלינו לבנות

 מדיניות על םמד המצוי ולא על פי הרצון בלבד.

 מבהינה זו עלינו לשאול את השאלה המדינית:

 מי עשוי להיות לנו בעל-ברית במלחמתנו זו נגד בריטאניה, ותמורת מה עתיד הוא להיות לנו

 בעל-ברית.

 ו. ה״ודאי" האבוד — ה״אולי" לזכות

 קיימים בעלי-בדית למלחמת החרות העברית בכות. הם אינם עדיין בפועל. ישנן אפשרויות

 מסויימות, שגישה הדשה מצידגו תיפגש עם גישה מצד אהד הגורמים או מצד כמה מהם. ייווצר

 מגע של אינטרסים משותפים. אולם אלה הן רק אפשרויות. אילו היתה זו כבר ודאות ולא אפשרות

 בלבד, היינו מגיעים כבר לשלב, שרבים רוצים כבר היום להגשימו, אד שטרם הגיע זמנו: שלב הקמת

 ממשלה עברית.

 אד במצב זה שואלים אותנו: אם אין לכס בעל-ברית בפועל, כיצד אתם מכריזים כבר היום

 על בריטאניה כאוייב? בנוסח זה הותקפו בקוגנרס הציוני הכ״ב כל אלה שהעיזו לתבוע התרחקות

 מהזיקה לבריטאניה. והם עדיין רחוקים מהכרזה גלויה וחד-משמעית על בריטאניה כאוייב. על אחת

 כמה וכמה ששאלה זו מופנית אלינו, שניתקנו כל גשר לא רק בינינו לבין השלטון המקומי בארץ, כי

 אם בינינו לבין האימפריאליזם הבריטי בכלל.

 אילו יחסה של בריטאניה למטרתנו היה היום יחס מפוקפק בלבד; אילו היו ״הספר הלבן״ או

 תבנית מוריסון בגדר של גטיות או מקרים, או תוצאות קוניונקטורה רגעית (כפי שניסו לפרש את

 ״הספר הלבן״ כפרי של קו-מיגכן) אז אפשר היה לשאול ובצדק: ״למה להתליף שמא אתד בשמא

 שני?״ אילו היה אז מופיע מישהו ומכריז על תמיכתו המלאה במטרתנו, כדאי היה להעניש את

 בריטאניה על עצם נטיותה, על עצם השתמטותה. אז ייתכן, היה פורץ ויכוח פנימי על אורינטציות.

 בימי המלתמה העולמית הראשונה היה וייצמן בעד אורינטציה בריטית(הוא ישב בלונדון) ובן־גוריון

 ושרתוק ובן-צבי — בעד אורינטציה טורקית(הם ישבו בארץ שהיתה תתת שלטון טורקיה!) אגב:

 רגילים משום מה להשבית עובדות אלה, שיותר שהן מוכיחות את בינתם הפוליטית של האנשים

 האלה, הן מעידות על אופיים. על בל פנים עמדו אז ״שמא״ מול ״שמא״.

 היום המצב שונה. אמנם בצד בעלי הברית אפשר להצביע רק על אפשרויות, על שמא. אולם בצד

 המצב הקיים, בצד השלטון הבריטי, אפשר להצביע על ודאי מותלט. וזהו: הוודאי נגדנו. כפי שהוכח

 עד כה, ודאות זו נובעת גס מניתוח המטרות המנוגדות וגם מתוד הנםיון של שלושים שנה. ואם ד״ר
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 סנה מניח את הדבר בלשון: "ההכרעה נגדנו כבר נפלה בלונדון״, יש לברך ניסוח זה, גם אם בא באיחור

 מה. יש לברך אותו, כי רבים אתרים כנראה יאתרו עוד יותר בהכרה זו והעם העברי ישלם מחיר

 יקר מאוד בגלל איחוד זה. אנו הגענו למסקנה זו לפני שנים וזה היה יסוד פוליטי לתקומת תנועתנו.

 בויטאניה ודאי נגדנו. לא בריטאניה של מינכן בלבד, כדעת מפא״י. לא בריטאניה הסוציאליסטית

 בלבד — כדעת אתרים, ״לאומיים״. בריטאניה בקיסרות, שלא צ׳רצ׳יל ולא בווין אינם מסכימים

 לפירוקה. בריטאניה היא נגדנו! לא מפני שהיא אנטישמית ולא בגלל יועצים רעים מתוך הפקידות.

 בריטאניה דתתה אותנו לא מפני שראתה אותנו בחולשת ההבלגה (כדעת הרביזיוניסטים) ולא מפני

 בתילתה בטירור(כדעת הותרנים מ״השומר הצעיר״). בריטאניה בקיסרות היא נגדנו. זהו ודאי, שאף

 שתדור ״המנהיגים" והעזרה ההומניטרית לפליטי"סירינה״ לא ישנו אותו.

 ואם זהו הוודאי, הרי נובעות ממנו שתי מסקנות:

 א. ״ודאי״ זה מחייב מלחמה. בין עם בעלי ברית, בין בלי בעלי ברית. ״ודאי״ כזה, שסופו גיטו

 וכיליון, מחייב התנגדות בכוח בטרם יפורק הכוח הזה; התנגדות בכוח, כל זמן שיש עוד כוה. וגם

 אילו היה ברור, שלא יהיו בעלי-ברית — מצווה להילחם, ומצווה להתמרד נגד מועצת הזקנים.

 אולם המצב כלל וכלל איננו כזה. בצד השני אין כלל ודאות של אין-בעלי־ברית. בריטאניה רתוקה

 היום מלהיות מעצמה שליטה בעולם. בריטאניה נמצאת במורד. לא זו בלבד שרבים מתחרים בה; לא

ם גם נלחמים בשלבי מלחמה שונים. י ב ר  זו בלבד שרבים שונאים לה —

 וכאן גפתחים שלבי תקווה, כאן גלומות אפשרויות. מכאן המסקנה השנייה:

 ב. אם גם היום נכנע לבריטאניה, ייהפכו ממילא כל בעלי-הברית האפשריים לאויבים ודאיים.

 ולא רק אויבים יהיו לגו, כי אם גם בזים תכלית המיון. נתדל להוות גורם, שכדאי אי פעם להתחשב

 בו ולהגיש לו יד. חדלי-כוח ומתוסרי-כבוד נעמוד בעולם. לעומת זאת מלתמתנו העקבית לא רק

 לשם לחץ. אלא מלחמה ברורה בשלטון הבריטי ובאימפריאליזס הבריטי, שהם ודאי נגדנו —

 מלתמה כזאת פותחת סיכויים לבעלי־ברית. אמנם, כאמור, אין אוטומטיביות במדיניות, אמנם זה

 עדיין שמא — אולם טוב לנו שמא כזה מוודאות בריטית.

 זאת ועוד: בצד הוודאי הבריטי יש רק קו אחד: הקו הבריטי. בצד השמא ישנם כמה קוים אפשריים.

 ואף האלטרנטיבה המפורסמת של "השומר הצעיר״ — מדינה דו-לאומית, אף אלטרנטיבה זו

 מגוכחת היא, אם היא באה בשילוב עם קו פרו־וייצמניסטי ועם הסתה נגד הלוחמים העבריים.

 וייצמן ומלחמה בטירור — שניהם כאחד עושים את השרות הטוב ביותר לאיפריאליזם הבריטי

 ומרחיקים את השחרור הדו-לאומי לא פתות מאשר את השיחרור הלאומי. ואין צורך לומר, שהם

 מרתיקים כל בעל-ברית רציני בעולם.

 על כן: תנאי ראשון לאפשרות לזכות בבעלי-ברית הוא: הינתקות מוחלטת משרות לבריטאניה.

 ושרות לבריטאניה הוא כל הליכה ללונדון, גם ישיבה בלונדון. שרות לבריטאניה הוא הסכמה

 למאנדאט בריטי, הסכמה לבסיסים בריטיים.

 רק אתר הינתקות זו אפשר לבדוק: מי עשוי להיות בעל-ברית, באחו מידה ובאיזה תנאים. כל

 זמן שאין מלתמה בעולם, ישנן בעיות כלכלה, בעיות השפעה פוליטית, בעיות אזורי בטחון. ישנן
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 נטיות בארצות ההשפעה הרוסית (רומניה, בולגריה, צ׳כיה). ישנן נטיות באמדיקה (ואלאם). ישנן

 תנועות-שחרור אסייתיות. בסבך הבעיות האלה על העם העברי לנטות את קו האורינטציה שלו,

 לנטות אותו כך, שיוכל לזכות בהסכמת רבים, מתוך מגע-האינטרסים שלהם.

 לקו הזה, היוצר את האפשרויות האלה אנו קוראים: נייטרליזציה של המזרח התיכון.

 ז. בעיית המזרח התיכון

 במזרח התיכון, המשתרע בין קפריסין להודו ובין מצרים לאזרביג׳ן, השתרגו זו בזו בעיות

 לאומיות, כלכליות, פוליטיות, צבאיות; בעיות רובו מיעוט; בעיות פיתוח, בעיות תרבותיות. אלה

 בהיקף המקומי. ובעיות של השפעה פוליטית, בסיסים צבאיים, אוצרות נפט, שווקים — אלה

 בהיקף בינלאומי. ברור שאין הבעיות המקומיות נפרדות מהבעיות הבינלאומיות. על כל פנים יודעים

 הגורמים הבינלאומיים לנצל את הסבך בבעיות המקומיות. בין שתי מלתמות העולם שלטה בריטאניה

 בכל אותו איזור כמעט שלטון-יחיד. ״כמעט״ — כי היתה גם צרפת. פרשת"מישי״ שימשה תואנה

 לבריטאניה לגרש גם את צרפת. אולם ״נצחון" זה בא במאותר. שעת הצהרים של האימפריה עברה.

 מבחוץ ומבפנים בא הלחץ עליה. בווין עדיין נאבק מאבק קשה. אך יותר מהשהיות זמניות לא יביא

 מאבק זה.

 רוסיה לותצת לחץ פוליטי. ארצות הברית — לחץ כלכלי. בריטאניה מגינה על שלטונה

 הממשי, הצבאי. במערכת הנפט זכתה אמריקה בסעודיה. ואין בריטאניה יכולה לעמוד מול לחץ

 הדולאדים. בנפט הפרסי זכתה בריטאניה. בנשק ההפחדה מפני רוסיה הסובייטית היא הצליחה

 להקים את השלטון הפיאודלי בפרס. בעזרת התמיכה במשטר המלוכני ביוון היא מצליחה להתזיק

 בקפריסין. ועל ידי תמיכה בפיאודליס המצריים, המפחדים מפני התעוררות ההמונים, היא דוחה

 את יציאת מצרים. על כל צרה שלא תבוא היא מבטיחה את הסואץ מהנגב של ארץ-ישראל על ידי

 תכנית חלוקה מיסודו של מוריסון, או מיסודו של עבדאללה, או מיסודו של בן־גוריון. שלש תכניות

 שתוצאתן אחת: ליגליזאציה של הבסיסים הצבאיים הבריטיים.

 גם מבתינת השווקים עדיין יש חשיבות למזרה התיכון בשביל בריטאניה. כי מצבה הדחוק

 מעלה את ערכה של על יתידה תוצרתית המשווקת. ואף המזרח התיכון הדל עדיין שוק תשוב הוא

 בשבילה.

 אך הערך המכריע של המזרח התיכון הוא הערך הצבאי. גם הנפט וצינורותיו, בסופו של דבר,

 ערכם ערך צבאי. המזרה התיכון כשהוא לעצמו נמצא במצב של התעוררות. גם ההשקעות שגעשו

 בימי המלחמה; גם ההשפעות מתנועות שתדור בעולם; גם קרבת רוסיה מהצפון וגם הכוה הדינמי

 של העם העברי במולדתו — כל אלה הם גורמי התעוררות. ומאתר שהשלטון הוא בידי בריטאגיה,

 טבעי הוא שהתעוררות זו מופנית נגדה. אולם לפי שעה מצליחה בריטאגיה לחרחר בין הגורמים

 המרובים ולהסיתם אחד ברעהו. היא מוכרת"עצמאות" וקונה בסיסים. מההכנסות המרובות הבאות

 מאוצרות הנפט נהנים מעטים, בעלי־מניות, שותפים לבעלי-מניות בריטיות. עמי הארץ אינם נהנים

 מאוצרותיה. פיתוח תעשייתי ראוי לשמו נמנע בכל האמצעים, כי הוא עלול לא בלבד להקטין את

 האכספורט הבריטי; הוא עלול גם להחיש את הפרולטריזציה של ההמונים המשועבדים לפיאודלים
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 ולהגביר את סכנת הניתוק הפוליטי. כי רק ה״מושלים״, הנהנים הנאות שושלתיות, הם ידידי הברית

 עם בריטאניה.

 אך על כולם דואגת בריטאניה להחזיק במזרח כבאזור חשוב. מקפריסין ועד גבולות אפגן. פה

 בסיסי-ים, פה בסיסי-אוויר, ופה תמרוגים עגקיים לצבא היבשת.

 אם מלחמת העולם השלישית תפרוץ בטרם תצא בריטאניה מכאן — ייהפך המזרח התיכון

 למה שהיתה בלגיה בשתי מלחמות העולם הקודמות: שדה קטל וחורבן. בין אם רוסיה ובין אם

 בריטאגיה תהיה המתקיפה. בין אם תבוא התפוצצות בסין, בין אם תבוא בגרמגיה. עצם קיומם של

 הבסיסים הימיים, האוויריים והיבשתיים יכריחו את הצד שמנגד להפציץ.

 עצמאות במאה העשרים פירושה בראש וראשונה חופש פיתוח כלכלי וחופש החלטה צבאית.

 שלטון בריטאניה במזרת התיכון גוזל מעמי המזרח התיכון גם את הפיתוח וגם את השלום, שהוא

 תנאי לפיתוח. נייטרלחציה של המזרח התיכון, כלומר הוצאת הצבא הבריטי מכל אותו אזור, תבטית

 את השלום ותאפשר את הפיתוח.

 ח. הגורם הסובייטי

 בתוצאות המלחמה הועתקו גבולותיה של ברית־המועצות מערבה. ואילו איזור-ההשפעה שלה

 הגיע עד לבה של גרמניה, עד הים האדרייתי וכולל את מדינות-הבלקן, פרט ליוון. עובדות אלה

 מנוצלות ע״י בריטאניה לשם הפצת הדעה על תאוות-ההתפשטות- והכיבוש הבלתי-מוגבלת של

 רוסיה.

 כיתותיה של בריטאניה אינם מספיקים עוד לשלוט באימפריה שלה בכוח צבאה בלבד וכן

 לעמוד בשורת המעצמות ממדרגה ראשונה. את החסר לה בכוח ממשי, היא אימרת למלא בכוח

 ה״אידיאולוגיה״ על םכנת-ההשתלטות הסובייטית הצפויה לעולם. צ׳דצ׳יל, הסוכן הבלתי-רשמי של

 ממשלת הלייבור בבריטאניה, מנסה ללכד חזית אנטי-סובייטית באמריקה (בסיסמת ברית העמים

 האנגלו-םכסיים) ובאירופה (בעזרת הרעיון על ״ארצות-הברית של אירופה״ — בתםותה של

 בריטאניה). ואילו סוכניה הרשמיים (והחשאיים) סובבים על פני ״שליטי״ המזרח התיכון ומטילים

 עליהם אימה בדחליל ״הסכנה הסובייטית״: שרק בריטאניה יכולה להצילם מפניה.

 התעמולה הבריטית מדברת השכם והערב על סכנת מלחמת-כיבוש מצד ברית-המועצות. ויש

 רבים הנתפסים לתעמולה זאת. ואנתנו שגילינו את כוונותיה האמיתיות של בריטאניה בשטחים

 רבים, אומרים גם בנקודה זו:

 שקר הדבר. סכנה זו איגה קיימת עוד.

 אנו אומרים כך לא בלבד מפני שאנחנו רוצים באמת בשלום: לא בלבד מפני שהעם העברי יכול

 רק להפסיד במלהמה זו. לא רק מפני שאנו רוצים כך, אנו רואים כך, אלא שכל ניתוח אובייקטיבי

 מיכיח זאת. אין ריסיה םיבייטית מעוניינת במלתמה, על כל פנים לא בעשרות השנים הקרובות.

 אין אנו סבורים, שרוסיה ויתרה על מהפכה בינלאומית. בין אם למהפכה זו היא שיאפת מטעמים

 אידיאולוגיים. בין אם מהפכה זו תתן לה בטתון סופי, בין כה ובין כה אין היא שואפת היום להשליט

 את הקומוניזם על ידי מלחמת התקפה וכיבוש. רוסיה עמדה בפני בעיות פנימיות, בעיות של פיתוה
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 תעשייתי גם לפני המלחמה האחרונה. על אחת כמה וכמה שהיא עומדת בפניהן עתה. החורבן

 בארצה הוא גדול. העבודה לפניה עצומה. ואם גרמניה יצאה למלהמה מחוסר הומד-גלם וחוסר

 שווקים לתוצרת, ויאפאן — מתוך מחנק האוכלוסיה ועודף התוצרת — אין טעמים אלה

 קיימים לגבי רוסיה הסובייטית.

 אין לה חוסר בשטחים ולא בחומרי גלם, ואף אינה סובלת מעודף־תוצדת. עשרות בשנים של

 אפשרויות פיתוח צפויות לה בשטהיה העצומים, באוצרותיה הרבים. לקידום המהפכה העולמית היא

 ודאי תסייע בעזרת ה״קומינטרן״ הגלוי או המוסווה, בכסף או בתעמולה, בניצול ניגודים לאומיים

 ומשברים כלכליים. כל אלה — ודאי. אולם אין כל סכנה, שרוסיה תאיים במישרים בצבאה על

 איזה שטח שהוא. בתנאי:

 בתנאי, שמאותו שטח לא יאיימו עליה. אזור-הבטהון הסובייטי הוא אזור דיפנסיבי, אזור של

 התגוננות.

 ולא זאת השאלה, אם יש חוגים בבדיטאניה ובאדצות־הבדית החולמים על התקפה נגד רוסיה

 הסובייטית. נגיה, שלא. אך גם במקרה זה אין המזרח התיכון, ההופך להיות מבצר צבאי בריטי, עשוי

 להשפיע להרגעת רוסיה. כי הרי אין זה מקדה, שבכל אותו אזור פתתו בפעולות נגד התנועות-

 הקומוגיסטיות. פרס ויוון וטורקיה לא היו מעיזות להתגרות התגרות כזו אלמלא העורף הבריטי.

 מבחינה זו אנו אומרים: כל המסכים לקיומם של הבסיסים הבריטיים כאן ולשלטונם הפוליטי,

 מקים מלכתחילה את רוסיה הסובייטית כאוייב לו. ומבהינה זו אנו מבינים להתעניינות שגילו

 משקיפים סוביטיים בקונגרס הציוני האחרון בבאזל. ואין אנו סבורים, שהם הפכו להיות אוהדי

 הציונים אחרי נאומו של וייצמן ואחרי ראותם כיצד ״המהפכנים״ הקיצוניים מ״השומר הצעיר״

 קופצים בגילויי התלהבות והערצה לנשיא הבריטי המובהק; כיצד בוכים על התפטרותו. ומבהינה

 זו אנו מבינים מדוע העתונות הקומוניסטית בצרפת חוזרת ומספרת באהדה רבה על מלחמתם של

 לח״י בארץ-ישראל. שם לא מדובר על ״פאשיסטים״ ולא על ״טירודיםטים״ שם מדובר על עברים,

 הנלהמים באימפריאליזם הבריטי המנצל.

 מי שאיננו נלחם לסילוק הצבא הבריטי מארץ-ישראל; מי שאיננו מפריע להם בהקמת בסיסים

 — בעצם ידיו הוא פועל נגד רוסיה הסובייטית. וכל המלל הדיבולוציוני שלו וכל ההנופה הפטפטנית

 ל״אוקטובר״ לא יעמדו לו.

 כמובן. גם כאן אין אוטומטיות. אולם יש סיכויים, שרוסיה הסובייטית תשנה את יתסה לשאיפות

 העם העברי הדי זה יכול לבוא אך ורק אם העם העברי יתן ידו להרחקת הצבאות הבריטיים

 מהמזרח התיכון, כלומר: מגבולותיה של רוסיה הסובייטית. רוסיה עתידה לסייע להעפלה העברית

 מנמלי רומניה, בולגריה ויוגוסלביה, אם זו תהיה עלייה אנטי-בריטית. על כל פנים, אם יהיה לה

 הבטחון, שהעולים האלה לא יעבדו למחרת בואם במתנות צבא בריטיים ובהקמת נמלים בריטיים.

 היא לא תהפוך לתומכת בתנועה ש״מכון-זיו" שלה ברתובות עובד על המצאות כימיות, הנמסרות

 לבריטאניה; כי טרם ברור לה לרוסיה, אם בהמצאות אלה לא יתקיפו אותה.

 רוסיה אינה שואפת לשלטון כאן. היא שואפת לבטחון מצד זה. ובניגוד לאימפריאליזם הבריטי
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 אין רוסיה מפחדת מפיתוח כלכלי במזרת התיכון. אין היא מפחדת מפגי התחרות בשווקים. ואין היא

 מפתדת מפני המונים, העולים בדרגת החיים.

 ודאי, מכאן עוד הדרך רחוקה להשגת הבנתה של רוסיה-הסובייטית לבעיית היסוד שלנו, בעיית

 ריכוזו של כל העם העברי בכל מולדתו, לתרות עברית. אולם אם תוסר אבן-גגף ראשית זו, אם

 יוברר לה (במעש ולא בתוספת אוקטוברית ב״משמר״!), כי תנועת החרות העברית גלחמת להרתקת

 השלטון האימפריאליסטי מכאן; אם יסוד זה יונת — יש סיכויים שיתווספו עליו גורמים מסוג

 אחר, הקשורים בהווי היהודי בארצות ההשפעה הסובייטית, — רומניה, בולגריה, צ׳כיה, הונגריה

 ושרידי פולניה. אז אולי גס תסב רוסיה-הסובייטית את עיניה ״ותגלה״ את מפעלי ׳׳ההסתדרות״ ואת

 ״הקולתוזים״ העבריים, שעד כה, ״משום-מה״ לא כבשו את לבה. ״משום מהי״ אנחנו יודעים ״משום

 מה״. ונשתדל להסביר את ה״משום מה״ הזה.

 ודאי — שבטחון אין לנו. לעומת זאת בטחון יש לנו, שאם לא ישתחרר העם העברי מנאמנותו

 העקשת וחסרת-הטעם לבריטאניה, לא בלבד שלא תהיה אף אפשרות זו של שינוי יחם מצד רוסיה,

 אלא שגם ינותקו סופית מעלינו מיליון אחינו, חחיים עדיין בארצות אזור ההשפעה הסובייטית.

 אילו היה אמת בתעמולה הבריטית על סכנת-ההשתלטות הסובייטית, היתה צפה השאלה: האם

 נלחמים אנו להחלפת שלטון זר אחד בשלטון-זריס אחר? אולם, כאמור, אין אנו רואים מצד רוסיה

 הסובייטית רצון להשתלט כאן. לעומת זאת שלטונה של בריטאניה עובדה קיימת היא; עובדה מרה

 בשבילנו. בשלטון הבריטי אנו נלתמים. אנו נלתמים לטובתנו. אולם מהרחקת השלטון הבריטי מכאן

 תמצת גם טובת בטחון לרוסיה הסובייטית.

 בשטה זה אנו רואים אפשרות להבנה הדדית ותועלת הדדית.

 פתתנו מיתות בעיית ארץ-ישראל ביחס לרוסיה הסובייטית, כי היא הכוח העיקרי, העומד

 היום מול האימפריה הבריטית. ואם מצאנו, כי האינטרסים שלנו מנוגדים הם לאינטרסים של

 האימפריה, פשוט וטבעי הוא שמבטנו מופנה אל אלה, שאף הם אינם רואים בעין יפה את מבצרי

 בריטאניה במזרח התיכון. לא נרכוש את רוסיה הסובייטית בשם ״הבעיה היהודית״. יש לה, לרוסיה,

 ״פתרון״ משלה לבעייה זו. לא נוכל גם לפנות בשם הפריגציפ של הגדרה עצמית, כי אז גיגרר לניסוח

 הקומוניסטים היהודים, המכירים מכויות ״היישוב״ העברי ולא בזכויות העם העברי. אנו יכולים

 להופיע רק הופעה מעשית ולהוכיח, שאנו הכוה הראשון במעלה במזרת התיכון, העושה לשתרורו

 משלטון האימפריה הבריטית, והמסוגל על ידי כך להוסיף בטחון לרוסיה הסובייטית מצד זה.

 אנו מסוגלים לסייע לתנועות ההתעוררות הפנימית של כל עמי המזרת התיכון נגד הפיאודלים,

 שוודאי וודאי יצטרפו לברית אימפריאליסטית מפתד עליית-ההמונים.

 מאחר שהמזרח התיכון הוא אחד המקומות הרגישים ביותר במפת המתח הבינלאומי, יכולים

 אנו על ידי נייטרליזציה של האזור הזה לפרק את המתח. אמנם עוד יישאר מתח מקומי וייתכן

 שאף פירוקו יהיה קשה; אך הוא לא יגרור מלחמה ביגלאומית. ודאי שעוד יישארו מקומות אחרים

 של מתת גבוה בעולם: גרמניה, סין. ואולם, בסופו של דבר, גם במקומות אלה יצטרכו להגיע

 לנוסתת האזורי םהנייטרליים לטובת שלום העולם ולטובת עמי האזורים האלה. הרחקת נקודת-



 פרק ארבעים ואחד: קווי-יסוד למדיניות-חוץ עברית | 61

 מוקד אתת ואפשרות פיתוח כלכלי רחב למזרח התיכון, ודאי תלויים בנייטוליזציה, כלומד בפינוי

 הצבא הבריטי.

 מבחינה צבאית ופוליטית מעוניינת בזה בראש ובראשונה רוסיה הסובייטית. ועל כן פתחנו בה.

 ט. הגורם: ארצות הברית

 האפשרויות לזכות בתמיכתן של ארצות-הברית אינן עומדות כאלטרנטיבה למה שנאמר בסעיף

 הקודם. אין אנו רוצים כלל לעמוד בפני אלטרנטיבה בין רוסיה-הסובייטית וארצות-הברית. מיליוני

 אחינו חיים בשני אזורים אלה, ואנו מעוניינים יותר מכל עם אחר בשלום בעולם בכלל ובחבל ארץ

 זו בפרט.

 אין אנו רוצים להחליף את השלטון הבריטי בשלטון סובייטי או בשלטון אמריקני. ובנוםחת

 הנייטרליזציה של המזרח התיכון רואים אנו אפשרות להגברת סיכויי השלום.

 דווקא מצד מדינאי אמריקאי כוואלאס נשמעו דברים ברורים על האינטרסים של האימפריאליזם

 הבריטי במזרח התיכון, העלולים לסתוב את אמריקה להתנגשות עולמית. מדברים אמנם על

 האימפריאליזם האמריקאי הצעיר, ובמזרח התיכון ישגם באמת סימגים מדאיגים לתופעה זו. אולם

 בעיקר נשארות עדיין ארצות-הברית בתתום התפשטות כלכלית. בהתפשטות זו הן מתנגשות

 באיגטרסים של בריטאניה יותר מאשר באיגטרםים של רוסיה. מכאן ההופעה המוזרה, לכאורה, שגם

 בין הרפובליקנים בעלי העסקים הגדולים יש נטיות להסכם עם רוסיה הסובייטית. כי הסכם כזה יכול

 להיות לטובתן הכלכלית של שתי המעצמות. ואם בעקבות ההון האמריקאי והמהנדס האמריקאי לא

 יבוא הצבא האמריקאי(״סוכן פוליטי" בנוסה בריטי עדיין לא גודל על העץ האמריקני), יש לשער,

 כי רוסיה הסובייטית לא תראה בזה פרובוקציה. בייחוד, אם מבחינה פוליטית תישארנה הארצות

 הנתונות באיזור הכלכלה האמריקאית תפשיות. שאלת השאלות בשביל רוסיה היא הבטחון. ובמזרח

 התיכון בטחון זה מופרע על ידי הבסיס הבריטי. מכאן סיסמתו של וואלאס: הוצאת הצבא הבריטי

 מהמזרח התיכון. פירושו של דבר: מילוי החלל הריק הפוליטי בתוכן של הגורמים המקומיים, שלא

 ישמשו משרתים של אימפריאליזם זה או אחר.

 ברור שבריטאניה אינה רוצה לשלם את המחיר הזה. היא גלתמת על קיום האימפריה. ובמלהמה

 הזו היא מנסה — וגם מצליחה — בהרבח שטחים להגיע להסכמים עם ארצות הברית. מילווה

- היא הצלחה אתת. הסכם הנפט של המזרח התיכון הוא הצלחה שניה. בשניות הזאת מדיניות

 ארצות-הברית, געוצה גם השגיות ביהסה לשאיפותיו של העם העברי. ודאי שיש גם ערך למיליוני

 היהודים בארצות-הברית. ביתור אס יד מדיניות נבונה תדע לכוונם; אס יידעו להופיע כיהודים מעבר

 לתשבונותיהם כאזרחים אמריקניים. אך ראשית כל אין בטתון אם יופיעו כך. שנית, אין גם בטחון

 בתוקף מכריע של הופעה כזאת. הדבר תלוי גם איזה קו ינצה באמריקה: אם היא תלך בכיוון של

 אימפריאליזם חדש, כובש, או תרםן את האמביציות הפוליטיות.

 המוני אמריקה ודאי שאינם רוצים במלחמה. אך לאיגטרסים הכלכליים של ארצות-הברית

 יכולות להיפתח אפשרויות רבות, מבלי שהן תאלצנה לנקוט בשלטון אימפריאליסטי. אין המזרח

 התיכון יכול להתפתח בלי הון מבחוץ. השקעת הון יכולה להיות לטובת כל הצדדים. במקרה שלנו
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 בפרט, כמקרה ארץ-ישראל, יצטרפו שגי הגורמים גם יחד: גורם ההון לכשעצמו וגורם ההון היהודי,

 שבמצב פוליטי בטוח יבוא ברצון לפתח את הארץ על אוצרותיה המרובים; בתוספת הכוח העצום

 של עם בונה ובתוספת האידיאליזם.

 צירוף גורמים אלה יכול ליצור פלאים. ואם עמי המזרח התיכון עצמם, והעם העברי ביניהם, יהיו

 גם אדונים לעצמם(כלומר: שלא תידרש מהם ריבית פוליטית וצבאית) הרי גם השלום יהיה מובטח.

 ופירושו של דבר: תשולם הריבית הכספית עבור ההון המושקע. זו הלשון שאנו צריכים לדבר עם

 ארצות הברית. ודאי שגם כאן אין אוטומטיות, כשם שהיא איננה לגבי הסובייטים. גם שם גורמים

 שונים. אולם אפשרות של בסים משותף ישנה רק בקו זה. שחרור המזרח התיכון וארץ־ישראל בפרט

 משלטון בריטי פותת פתה להשפעות פרודוקטיביות של ארצות-הברית, השפעות פרודקטיביות

 לשני הצדדים. הרחקת כל צבא זר וחופש פוליטי פנימי(בניגוד לשלטון הפיאודלים) יהיו ערובה

 לברית־המועצות שהשפעה כלכלית זו לא תנוצל כמקפצה פוליטית וצבאית גגדה.

 יא. שאר גורמים

 עד הנה דיברגו במעצמות וגורמים המעוניינים במישרים בארץ-ישראל והשתדלנו להוכיח, כי

 ישגן גקודות מגע בין האינטרסים שלהם והאינטרסים שלנו, אם נבסס את מלחמתנו על בסיס

 הגייטראליזציה של המזרת התיכון.

 אך ישנם עוד גורמים רבים בעולם, שאם גם אין להם ענין במישרים בארץ-ישראל, הרי בעקיפין

 יכולים הם להיות בעלי ברית מעוניינים. יש אומות, אשר תשבונות עבר והווה להן עם בריטאניה;

 אשר רומו על ידה. בצרפת ובאיטליה אין האנגלי אהוב ביותר. אולם יסוד פסיכולוגי זה, אשר שרשו

 בעבר הפוליטי, לא היה מספיק לרכישת אהדה פוליטית, ללא בעיות פוליטיות חדשות. בארצות אלה

 נטושות מערכות פנימיות על דרכי מדיניות-החוץ שלהן. בריטאניה מתאמצת לרתום אותן במרכבת

 הברית המערבית. אין בריטאניה רואה בעין יפה את צרפת, המשתלטת על חבל הסאר; ואין היא

 רואה בעין יפה את איטליה מנהלת משא-ומתן ישיר עם יוגוסלביה. גם מצב הירידה בה נמצאת

 האימפריה הבריטית אינו מוסיף לה פרסטיז׳ה בעולם. מדיגיות עברית חפשית צריכה להיות בבל

 מקום, צריכה לנצל את כל התופעות האלו. לא לנו להופיע כבעלי־ברית אחרונים לאימפריה שונאת

 ומתחםלת, אין זה מוסיף לא לכבודנו ולא לכוחנו. וידידים, שנרכשו לעם העברי על ידי המלתמה

 התקיפה באימפריאליזם הבריטי במזדת התיכון, לא היו נרכשים בשום נימוקי צדק.

 לבסוף עלינו לראות כבעלי-בדית טבעיים את כל העמים הכפופים לשלטון הבריטי ונלחמים

 לשחרור, או עומדים להלחם מחר. עמי הודו ובורמה ומאלאיה — בין אם יודעים הם עלינו

 ובין אם הם אינם יודעים, בין אם רוצים הם ובין אם אינם רוצים — בעלי-ברית הם. כל מכה

 שמקבל השלטון הבריטי מידינו בארץ הזאת, היא גם לטובתם. כל משלות נשק, כל רכבת, כל

 חייל, כל מכוגית צבאית, המושמדים בידי לוחמים כאן — מצטרפים לחשבון הגדול. כל דיביזיה

 נוספת, שנאלץ השלטון להחזיק כאן, מהלישה את כוחו בארצות אחרות, מחלישה את התעשייה

 שלו באנגליה, המשוועת לידים עובדות. כל פעילות רצופה ותקיפה מורידה את הפריםטח׳ה של

 ה״מעצמה הבריטית". ורבים, רבים מאוד ילכו בעקבותינו. אנו כבר מדריכים בעקיפין. עוד נדריו
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ת  במישוים. כי כשם שמלחמתנו היא גם מלתמתם, כן מלתמתם היא גם מלחמתנו. ואם אין ע

 ברית-עמים לוחמי-חופש ביודעים, הרי היא ישנה בלא-יודעים. תנועת חרות חייבת גם לסלול

 דרכים ועוד תסלול. כי יש קשר בין בםיס-הצבא בגגב שלנו ובצפונה של הודו ובנמלי קפריסין. ואין

 אנו סבורים, שתושבי קפריסין נלהבים לעמוד בסכנת פצצות בגלל הבסיס הימי הבריטי.

 כי אחת החזית. אם גם הרבה פגים לה.

 סיום

 אנו מצווים, בד בבד עם מלחמתנו, להקים את התזית המדינית בעולם. החזית המדינית של העם

 העברי. לא היתה עד חיום חזית כזאת. היתה רכישת אוהדים, היה גיוס רחמים, אך מדיניות לא

 היתה. מדיגיות של עם לוחם לתופש, מדיניות המדברת בלשון העמים, בלשון המובנת והמעניינת

 אותם, מדיגיות צמודה למציאות גיאוגרפית ופוליטית, כי הרי המטרה היא גיאוגרפית ופוליטית.

 כי לא רק הוצאת העם מתוך הגולה היא המטרה. כי הרי ארץ-ישראל היא המטרה. וארץ-ישראל

 נמצאת באיזה מקום שהוא במטוחי הראיה של עמי העולם. והיא נמצאת תתת שלטון אימפריאליסטי

 למטרות אימפריאליסטיות, העלולות לעניין את מישהו בעולם.

 הציונות הופיעה או בדמות סגשו־פנשה, הדואג לאוכל יומו ותו לא; או בדמתו דון-קישוט,

 המטיף בנימוקי צדק לעדת-זאבים, הרואה ערכים נאים כערכים קובעים.

 כשם שאין בטחון מראש לתוצאות המלחמה הצבאית, כן אין בטתון לתוצאות של מלחמה

 מדינית. מצביאים ומדינאים מחפשים את הדרכים האפשריות. ויש הרבה דרכים אפשריות למדיניות

 העברית החפשית. אך דרך אחת ישנה, שיש עמח בטחון״ בטחון — שסופה כשלון וזו הדרך

 ללונדון, שהולכים בה זקני הציונים. אך הם לא היו אף פעם מדינאים. עסקנים בועדי-פליטים. ותו

 לא. ואף שם — לרוב עםקגים גרועים, קבצנים.

 נקים את המערכה המדיגית של העם העברי.

 נצא לעולם המדיני, למעצמות העולם, לעמים השכנים בסיסמה: נייטרליזציה של המזרח התיכון;

 שחרור ארץ ישראל בשביל העם העברי; שחרור המזדת התיכון משלטון אימפריאליסטי.

 לטובתנו, לטובת המזרת התיכון ואף לטובת פיתוחו ושלומו של העולם כולו״.
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 פרק ארבעים ושניים

 הרוגי המלכות

 גרדום

 י״ג הרוגי מלכות הועלו לגרדום על ידי הכובש הזר בתקופת השלטון הבריטי בארץ-ישראל

 והותירו אתריהם מורשת מפוארת של מסירות נפש, אומץ, אהבת המולדת והקרבה. הגרדום הפך

 לסמל במלתמת התירות של העם העברי לעצמאותו. הוא סימל את סיומה של תקופה חדשה ביתסים

 שבין השלטון הזר הכובש ו״הנכבשים". הגרדום היה סמל לפשיטת הרגל של השלטון ונשקו האתרון

 נגד לותמי-התירות, לאתר שלא הועילו למגרם בתי-הסוהר, עינויים וגירושם מן הארץ. בגרדום רצה

 להוכית השליט הזר כי לא נכנע ללתץ ושכותו עמו, ומנוי וגמור אתו להמשיך ולשלוט ביד רמה ובכל

 אמצעי ההפתדה והטרור. לא את הפרט התכוון השלטון להעלות על הגרדום, אלא את שאיפות התירות

 עצמה ולהפתיד את אלה שעתידים להצטרף מתר אל הלותמים. אבל טעות גדולה טעה השלטון. נשק

 הגרדום נכשל כשלון תרוץ, כמו שנכשל בכל מקום אתר בעולם.

 אלפי שנות היסטוריה עברית הוכיתו כי גרדומים לא הרתיעו את העם העברי מלהתקומם נגד

 השעבוד. אלפי מורדים עברים הוקעו על צלבים על ידי נציבי רומי והגרדומים עוררו את העם להתלכד

 ולצאת למלתמה נגד האדירה באימפריות. הגרדומים של השלטון הבריטי לא הפחידו את הנוער העברי

 ואת העם. המלחמה לא פסקה. רוחם של עולי הגרדום לוותה את מאות ואלפי הלותמים, הדריכה

 ותינכה אותם להמשך המלתמה, לקרב, למסירות נפש ולהקרבת התיים, למען שתרור המולדת מעול

 השלטון הזר.

 משטר העריצות ברוסיה העלה לגרדום עשרות של לותמים לתופש ההמונים. אך אתרי כל נתשול

 של דמים, הוא ראה צורך לעצמו לוותר להמונים — ולוא למראית עין בלבד — על-ידי שיתופם

 בקביעת התוקה. אולם ויתוריו לא עמדו לו להצילו. הגרדום תבע סילוק גמור של התליינים, ללא

 פשרה וללא תצאי-פתרונים. הפרשה האחרונה בהיאבקות הזאת ידועה: היא נכתבה במרתפי ארמון-

 התורף המלכותי — בהתזת ראשיהם של העריצים. באירלנד הוצאו להורג, אתרי כשלונו של מרד-
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 פסתא (1916), עשרות לותמים איריים. הועלה לגרדום — בעוון ״בגידה במולדת״(הבריטית) —

 איש התרומות אציל-הרוח, סיר רוג׳ר קייסמנט. אך אלה דווקא ליכדו את המוני העם האירי מסביב

 ללותמיו, המלתמה גברה והשלטון השנוא נאלץ היה בסופו של דבר להכיר, כי לא יוכל עוד להישאר

 בארץ לא-לו, אם לא יעלה לגרדום את העם כולו והוא עזב את אירלנד לעם האירי.

 בתקופת השלטון הבריטי היו בארץ שני הדרי תלייה: בבית-הסוהר בעכו ובירושלים.

 ואלה הם הרוגי המלכות:

 שלמה בן יוסף, אליהו חכים, אליהו ביח-צורי, דב גרונר, מרדכי אלקחי, אליעזר קשאני, מאיר נקר,

 יחיאל דרזנר, משה ברזאני, מאיר פיינשטיין, אבשלום חביב, יעקב וייס ומרדכי שוורץ.

 שלמה בן-יוסף ומרדכי שוורץ נתלו ב- 1938, אליהו תכים ואליהו בית-צורי הועלו לגרדום ב-

 1945 בקהיר. מרדכי אלקחי, אליעזר קשאני, יחיאל דרזנר ודב גרונר נתלו בחודש אפריל 1947 בעכו,

 משה בתאני ומאיר פיינשטיין פיצצו את עצמם בתא צינוק הגרדום בירושלים באפריל 1947, אבשלום

 תביב, יעקב וייס ומאיר נקר הועלו לגרדום בתודש יולי 1947 בעכו.

 דב גוונו
 דב גרונר נולד בהונגריה ב- 1912. בגיל צעיר התייתם מהוריו והתחנך על ברכי סבא וסבתא.

 הצטיין בלימודיו בישיבה ולמד הנדסה בטכניון בצ׳כוסלובקיה. בנעוריו התגייס לבית״ר וב- 1939

 הגיע ארצה באניית המעפילים ״סקאריה״. הוא הצטרף לפלוגת בית״ר בראש פינה ולאצ״ל. ב- 1941

- 5 שנים, כולל בבריגדה היהודית. בגמר המלתמה שב ארצה  התגייס לצבא הבריטי ושירת בו למעלה מ

 ומייד נטל חלק במבצעים של האצ״ל. ביום 23 באפריל 1946 תקפה פלוגת האצ״ל את משטרת רמת-

 גן במטרה להחרים נשק מהבריטים. החדירה לתחנה, במסווה של הובלת אסירים, בוצעה בהצלחה,

 אך בעיצומה התפתתו הילופי אש בין המתקיפים לבין השוטרים הבריטיים שהוצבו על צריחי הבניין.

 בקרב נהרגו שני תברי האצ״ל ודב גרונר, שהיה ראש תולית ״הסבלים״, נפצע קשה בלסתו ונשבה. דב

 גרונר הועבר לטיפולים רפואיים ובוצעו בו כ- 14 ניתוחים. ב-7 בינואר 1947 הועמד לדין בירושלים.

 מייד בתתילת משפטו הצהיר כי בית הדין משולל כל יסוד תוקי מאתר והוא התמנה על ידי שלטון בלתי

 תוקי. לאתר מכן נשא נאום הגנה, שהיה למעשה כתב אישום נגד בריטניה, שהשליטה בארץ-ישראל

 שלטון בכוח הזרוע והטרור. ׳׳כשהשלטון אינו תוקי והופך לשלטון עריצות — זכותם וחובתם של

 האזרתים לקום נגדו״. למרות שידע על הצפוי לו, הודיע גרוגר שלא יגן על עצמו ולא ייקח חלק

 במהלך המשפט. כשנידון למוות קרא בקול רם: ״ בדם ובאש יהודה נפלה - בדם ואש יהודה תקום".

 הוא הוכנס לתא נידונים למוות ושהה בצל הגרדום בכלא ירושלים 105 ימים. בתקופה זו נעשו מאמצים

 רבים לשחררו, גם מצד האצ״ל, אשר חטף קצין בריטי ושופט בית המשפט המתתי כבני ערובה. ואכן

 ניתנה לו ארכה ובני הערובה שוחררו.
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 בינתיים נעשו מאמצים כבירים ברתבי העולם להציל את דג גרונר מעץ התלייה. על גרונר הופעל

 לתץ כבד כדי שיחתום על בקשת ערעור לפני מועצת המלך. תהילה חתם — אתר כך תזר בו.

 לפני מותו כתב, שאילו ניתנה לו הברירה להתתיל מתדש את תייו היה בותר באותה דרך בהתלט.

 רב גרונר הועבר בחשאי, עם עוד שלושת תברי האצ״ל שנידונו למוות, לכלא עכו, שם הם הועלו

 לגרדום, ביום כ״ו בניסן תש״ז(16.4.47).

 אליעזר קשאני, יחיאל דוזנר, מרדכי אלקחי

 אליעזר קשאני, היה יליד פתת-תקווה, בן למשפתת עמלים קשת יום, דור שלישי בארץ. בגיל

 צעיר נאלץ לסייע בכלכלת משפתתו הענפה בעבודה בפרדסים, כצבע וכלוטש יהלומים. נעצר ב- 23

 באוגוסט 1944 כ״תשוד בטרור״ והוטס למתנה המעצר באפריקה. שם גוייס לאצ״ל. לאתר זמן קצר,

 הוחזר ארצה ושוהרר ומייד הקדיש את עצמו לפעילות באצ״ל.

 יחיאל דחנר נולד ב- 1922 בפולין. ב- 1933 עלה ארצה עם משפחתו, אשר השתקעה בירושלים.

 יתיאל הצטרף לבית״ר וב- 1940 לאצ״ל. במשך השנים פעל בסניפי האצ״ל בארץ. בפתת-תקווה שימש

 מפקד הת״ק(תיל הקרב). הוא השתתף במבצעי קרב נועזים, בהשמדת מטוסים צבאיים, בהתקפה על

 תתנת המשטרה ברמת גן ובמבצעי תבלה רבים.

 מרדכי אלקתי היה יליד פתת-תקווה, בן למשפתה מעוטת יכולת. נולד ב- 1926 וכבר בגיל 14

 התל לעבוד למתייתו. בסוף 1943 התגייס לאצ״ל ועד מהרה עשה לו שם של אתד הלותמים האמיצים

 והמעולים ביותר.

 נטל תלק בהתקפה על משטרת קלקיליה, על מחנה חיל האוויר בראש העין, על מחנה הצבא

 במגרשי התערוכה בתל-אביב, על משטרת רמת גן ועוד.

 בסוף 1946 נידונו שלושה לותמי האצ״ל לעונשי מאסר ארוכים בבית הדין הצבאי בירושלים. אהד

 מהם, בנימין קמתי, נידון גם לעונש של 18 מלקות.

 האצ״ל הזהיר מםני ביצוע גזר הדין ולאתר שהבריטים ביצעו את העונש, מיהר הארגון לממש את

 אזהרותיו, שבה קצין ושלושה תיילים והלקה אותם 18 מלקות.

 הולייה שמנתה 5 לותמים מסניף פתת-תקווה של האצ״ל: יחיאל דרזנר, מרדכי אלקתי, אליעזר

 קשאני, תיים גולובסקי(גלעד) ואברהם מזרתי, יצאה במכונית למשימת ההלקאה בליל ה- 29 בדצמבר

 1946, אך פעולתם נכשלה. בדרכה נתקלה התוליה במתסום דרכים שהקים הצבא הבריטי. באש התיילים

 נפצע מזרחי, שמת לאתר מכן כתוצאה מהתעללות התיילים. ארבעת הלותמים הנותרים נעצרו ועונו

 במשך מספר ימים. לאחר 40 יום הם הובאו למשפט בביח הדין הצבאי בירושלים. הלוחמים נמנעו
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 מלהשתתף בהליכי המשפט והתמידו בשתיקתם עד לגמר העדויות.

 בשם ארבעת הנאשמים, טענו דרזנר וגולובסקי כי אין הם מכירים בסמכות בית הדין לשופטם. הם

 רואים עצמם בתזקת שבויי מלתמה וכך צריך להתייתם אליהם. בין דבריו אמר דרזנר: ״אתם התדגלתס

 במשך מאות בשנים להוריד את השוט על ראשיהם של עשרות עמים שבהם הנכם שולטים וחשבתם

 שגם אנו נרכין את ראשנו בפני עריצותכם. אנתנו נשבור את השוט שלכם. לא עוד תלקו את אזרחי

 הארץ הזאת״.

 גזר הדין היה קצר: מוות בתלייה לדרזנר, אלקתי וקשאני ומאסר עולם לגולובסקי. הם שוכנו בתא

 אהד עם דב גרונר בירושלים.

 ביישוב היהודי תל זעזוע גדול נוכה העובדה שארבעה יהודים נידונים למוות ומייד התלו המאמצים

 להמתקת גזר הדין: עצומות המוניות, פעילות משפטית, פנייה למועצת המלך, פניות של אישים ידועי

 שם וכוי. נעשו גם ניסיונות לשכנע את הנידונים לתתום על בקשת תנינה, אך אלה עמדו בסרובם.

 גנראל ברקר, ברגעים האתרונים לפני צאתו את הארץ, אישר את פסק דינם של יתיאל דרזנר,

 אליעזר קשאני ומרדכי אלקתי. בני הערובה, אשר אצ״ל הטף והתזיקם ימים רבים, שוהררו בינתיים

 בלחץ אנשי ציבור ובהבטחות מרמה, שרק מטעמי פרסטיג׳ה אין הבריטים יכולים לתון את הנידונים

 לפני שחרור בני הערובה. אך מייד לאחר שאלה ישוחררו — כך הבטיחו — ייחונו גם הנידונים.

 מרמה בריטית כמובן. בפעם השנייה, כאשר נידונו למוות אבשלום חביב, מאיר נקר ויעקב ווייס,

 לא נתפתה עוד אצ״ל להבטתות שוא, התזיק בשני סרג׳נטים בריטים ותלה אותם לאתר שנתלו

 הבתורים.

 ב- 14 באפריל 1947 הועברו הארבעה בהשאי לכלא עכו וכעבור יומיים, בכ״ו בניסן, תש״ז

 (16.04.47) הועלו לגרדום בגבורה.

 משה ברזאני ומאיר פיינשטיץ

 משה ברזאני נולד ב- 1926 בעיראק. בגיל 6 עלה עם משפתתו, משפחת מקובלים לארץ-ישראל.

 המשפתה התיישבה בירושלים. בגיל צעיר התל משה לסייע בפרנסת משפחתו, מרובת הנפשות. כרוב

 משפתות ישראל מעדות המזרת שרוי היה גם משה עוד בילדותו באווירה של כמיהה לגאולת העם.

 הוא ינק את הרגש הלאומי הזה כמעט עם תלב אמו. בעקבות אחיו הצטרף ללת׳׳י והשתתף בפעולות

 תבלה ומיקוש. משה בתאני נלכד באקראי בעת המצב הצבאי שהוטל על ירושלים. סיור בריטי עצר

 אותו בקרבת מתנה ״שנלר" ובתיפוש על גופו נמצא רימון יד. ב- 17 במרס 1947, שמונה ימים לאחר

 מאסרו — הועמד למשפט צבאי על נשיאת נשק, ואף יחסו לו כוונה להתנקש בתיי קצין בריטי בכיר,

 שנהג לעבוד בסביבה בה הוא נעצר. כשהתל משפטו, הודיע ברזאני כי אינו מכיר בסמכות בית הדין

 לשפטו. בין דבריו אמר: ״העם העברי רואה בכם אויב ושלטון זר במולדתו. אנו אנשי לח״י, לוחמים

 בכם לשתרור המולדת. במלחמה זו נפלתי בשבייכם ואין לכם כל רשות לשפוט אותי. בתליית לא
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 הפחידוני ולהשמידנו לא תצליחו. עמי ובל העמים המשועבדים ילהמו באימפריה שלבם עד חומה״.

 תוך 90 דקות הסתיים המשפט וגזר הדין, כצפוי, היה מוות. הוא קיבל את גזר הדין בשלוות נפש, אפילו

 לא קם על רגליו. אתר כך התרומם ושר את ״התקווה״, אך השוטרים הפריעוהו בשירתו. הם סחבוהו

 ממקום מושבו וכבלו את ידיו ורגליו בשלשלאות. בצאת השופטים מן האולם קרא ברזאני: ״ליישוב-

 חזק ואמץ״.

 מאירפיינשטייו נולד ב- 1928 בירושלים. את תינוכו קיבל בישיבת ״עץ-תיים״ בה למד עשר שנים.

 ר' אריה לוין, אבי האסירים, נמנה עם מוריו שהקנה לו אהבת ישראל ואהבת המולדת. במות אביו, נרתם

 מאיר לעבודה לסייע בכלכלת המשפהה. בגיל 13 עזב את הבית והלך לעבוד בעבודות חקלאות במושב

 ובקיבוצים. בקיבוץ גבעת ברנר קיבל הדרכה צבאית בפלמ״ת. ב- 1944, בגיל 16 התגייס מאיר לצבא

 הבריטי, תוך שזייף בתעודותיו את גילו. הוא שירת במצרים וב- 1946 שב ארצה. עד מהרה הצטרף

 לאצ״ל. בהיותו בקורס סגנים יצא להשתתף בהתקפה על תתנת הרכבת בירושלים. הכוח התוקף נתקל

 במארב של הכותות הבריטיים, שהוצב במקום עקב הלשנתו של הבוגד ״ינאי״. תוך כדי נסיגה נפצעו

 מאיר פיינשטיין ודניאל אזולאי. הם מצאו מקלט זמני באתד הבתים, אך הבריטים הלכו בעקבות הדם

 ועצרו אותם וכן שני תיילי אצ״ל נוספים: את משה הורוביץ ומסעוד בוטון. פיינשטיין אושפז בבית

 תולים, שם קטעו את ידו. ב-25 במרס 1947 הועמדו הארבעה לדין צבאי. הלותמים משה הורוביץ

 ומסעוד בוטון שוחררו מחוסר הוכתות ואילו פיינשטיין ואזולאי הודיעו כי אינם מכירים בסמכות

 שוביהם לדון אותם, ותבעו להתייתם אליהם כאל שבויי מלתמה. פיינשטיין נשא הצהרת קטרוג נגד

 השלטון הבריטי. בין השאר אמר: ״משטר של עצי תלייה - זהו משטר שהנכם רוצים להשליט בארץ

 הזו... האותנו תפיתדו במוות? אותנו, שבמשך שנים האזגו לתקתוק גלגלי קרונות שהובילו את

 אחינו, טובי עמנו, לשהיטה שאין דומה לה בהיסטוריה האנושית? נשארנו בהיים לא בדי לחיות

 בתנאים של עבדות...״ פיינשטיין ואזולאי נידונו למוות ושוכנו בתא הגרדום. שבועיים לאחר מכן

 אישר המפקד הצבאי את גזר הדין של פיינשטיין והמתיק את עונשו של אזולאי למאסר עולם. משה

 ברזאני ומאיר פיינשטיין נפגשו בכלא ירושלים. על שני הנידונים למוות הופעל מכבש של לתצים מכל

 הכיוונים לבקש תנינה, אך לשוא. הם דתו את הלתצים והודיעו כי לא עולה על דעתם להשפיל את

 עצמם ולבקש תנינה משוביהם. לפי בקשתם הוברתו לתאם שני רימוני יד שהוסוו בתוך תפוזים, אשר

 בהם התכוונו למבצע ״תמות נפשי עם פלישתים״, דהיינו להטיל רימון אחד על פמליית ההוצאה להורג

 ולהתאבד ברימון השני. הרב אריה לוין ביקר בתאם ותיזק את רותם. הוא הודיע להם שאינו מסוגל

 לצפות בהוצאה להורג פן לבו לא יעמוד בו ולא יקה מהם ״וידוי״, שכן ״מה תטאו ועל מה יש להם

 להתוודות? וכי יש צדיקים יותר גדולים מאלה העולים לגרדום למען קידוש השם וישראל?״ במקומו

 נשלת הרב גולדמן, אשר התפלל ושוחח אחם ויחד שרו את ״אדון עולם״. הוא הבטית לבוא למתרת

 ללוותם ברגעי חייהם האחרונים. שני הנידונים ניסו להניאו ולרמוז לו כי לא רצוי שיבוא — אך הוא

 לא נענה. מתוך חשש שאם יטילו את הרימון על פמליית ההוצאה להורג יפגעו גם ברב גולדמן, התליטו

 השניים לוותר על תלק זה של תכניתם. בליל א׳ באייר תש״ז(21.4.47), בהישמע צעדי פמליית הוצאה

 להורג, הם הניתו את הרימונים בין תזותיהם, וכך הבוקים, הם פוצצו את עצמם לעיניהם הנדהמות של
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 התליינים. במעשה גבורה זה סיכלו את כוונת שוביהם להוציאם להורג. הדי ההתפוצצות נשמעו בעולם

 כולו והידיעה שודרה ברשתות התדשות העולמיות. גופותיהם נטמנו בבית העלמין בהר הזיתים.

 על מאבקם ההירואי ומותם של משה ברזאני ומאיר פיינשטיין מספר אנשל שפילמן, איש לת״י,

 שהיה כלוא אז בכלא ירושלים:

 ״ימים מספר לאחר עלייתם לגרדום של דב גרונר, יחיאל דרזגר, אליעזר קשאני ומרדכי אלקחי,

 אושר פסק דינם של משה בחגי, איש לח׳׳י, ומאיר פינשטיין, איש אצ״ל. בגיגוד לקודמים, הם לא

 הועברו מירושלים לעכו, והתליינים הבריטים התליטו לתלותם בירושלים.

 אולם הפעם ציפתה להם אפתעה. חפעם נרשם דף חדש בתולדות גבורת עברים לוחמים, דף

 אשר מעטים כמוחו בתולדות מלחמות השחרור. בתקופת העוצר והאימים, שהטילו הבריטים בארץ

 — ובעיקר בירושלים, מקום משכנם של מפקדי הצבא וראשי השלטונות האזרחיים — אחרי

 שהגנרל בדקר הכרח ש״טוב ומועיל להעניש את היהודים בכיסם״.

 באחד מאותם הימים הובא לבית־הסוהר בירושלים, בהוד צעיר, שקט ומנומס, מאופק ומכוגס

 בתוך עצמו. מיד עם הופעתו הכרנו שזה לא סתם אסיר — בהתנהגותו היפה הכרנו, שזה אדם

 שלנו.

 לא בנקל עלה בידנו לדובב אותו — רק לאחר שנוכח לדעת אל נכון את זהותנו, סיפר, שבזמן

 העוצר, נעצר עם רימון בכיס בגדיו, בכביש שגנרל בדקר היה צריך לעבור שם עם מלוויו... לא היו,

 דרושים פירושים להודעתו זאת. ידענו שצפוי לו עונש מוות.

 ההלטנו, למען הזהירות ולמען שלומו, לא להכניס אותו לדרינו. לא להתרועע אתו ואולי על-ידי

 כך, שיגור בחדר של פליליים — ויימצאו אילו שהן האפשרויות במשפטו, לזכותו או להקל על

 עונשו ובלבד שייגצל מפסק-דין מוות, מאחר שלא יעשה רושם של טירוריםט.

 עד סמוך למשפטו, קיימנו איתו קשר חשאי בבית הסוהר — עד שהתברר לנו ולו, מצבו הרציני

 ושאין כל סיכויים להנצל מפסק דין המוות, הניחן לכל אחד הנתפס בנשק ושנחשד כטירוריסט —

 ובעיקר אחר משפטו של דב גרונר — איש אצ״ל, שעמדתו האיתנה ומלאת כבוד וגבורה נפשית

 ואחרי המכות הנמרצות, שהונחתו על ראשי הבריטים בתקופה ההיא. הם יצאו מכליהם, מעוצבנים

 ושואפי נקם — ובכל מתיר תיפשו קרבנות על מנת להפתיד את לוחמי החופש העברים, לעודד

 את עצמם על-ידי מעשים אכזריים, ולספק את תאוות הנקם שלהם, כדי להרגיע את עצביהם

 הממורטים, מאז חדשים רבים בלי הרף, ולהשקיט את פחדם הגדול התוקף אותם. מכל צל עובר,

 מתתת לכל גדר תיל, המציץ מכל חלון במשרדיהם-קסרקטיניהם ודירותיהם, בכל כביש, ועל כל

 שביל, משם היו מופיעים הלוחמים ומכים בהם נמרצות.

 לא היה טעם עוד, להופיע במשפט עם נאומי הסברה. אחרי כל המשפטים של אנשי לח״י

 שהתקיימו עד עכשיו, גם בלתי אפשרי היה להפריע את מהלך המשפט, באותם האמצעים שנקטו

- 18; כי מה יעשה לוחם אחד בין כל הקלגסים הרבים הסובבים אותו בבית המשפט — כי  ה

 יוציאהו מאולם בית המשפט וישפטהו שלא בפגיו.

 גם אנשי אצ״ל נקטו כבר במשפטיהם האחרונים אותן שיטות.
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 הקשר עם המרכז בחוץ היה מנותק עקב העוצר. קיימנו התיעצות עם משה בחני והחלטנו

 שהודעתו במשפט תהיה שונה במקצת מההודעות במשפטים שעד עכשיו. עליו להצהיר קצרות על

 יחסו השלילי ואי הכרתו במשפט מכיוון שהוא שבוי מלחמה, והכרזה ואזהרה על מלתמת לוחמי

 תרות ישראל באוייב עד חרמח.

 וכך התכונן משה למשפט: מגוהץ ומצוחצח, נקי ומסודר, שקט ומחייך, שני טורי שניים יפות

 ובריאות נוצצות מבין שפתיו המלאות הורודות, בלחייו מבהיק סומק קל, עיניו הגדולות והנוצצות

 בניצוץ של הוד ושמחה עצורה — בגלל ההתלהבות הגדולה, הממלאה את ליבו הצעיר והחם,

 לב טוב של נער ממש, המתכונן לקרב האחרון עם האוייב השנוא והבזוי כל כך, אשר אין פשרות

 ביהסיגו אליו, אין סייג למלהמה נגדנו, ממש עד הדמה. ככה מאמין משה וככה מוכן הוא להופיע,

 ושמח הוא לקראת פגישה זו של פנים אל פגים עם האוייב, בפעם הראשונה ובגלוי — ואולי גם

 בפעם האחרונה. ולכן התעלה משה חביב זה, בלהט מרצו ובהכרתו זאת והיה מאושר לקראת גורלו

 מלא ההוד והגבורה.

 כולגו חוורים מהתרגשות. נפרדנו ממשה — והסתכלנו אחריו דרך סורגי החלון. הוא נפרד

 מאתנו בנפנוף יד ובחיוך הרחב והנעים על שפתיו. הבריטים העלוהו למכונית המשוריינת והשיירה,

 מוגברת בלווית נשק רב, נעו מחצר בית הסוהר לתוך מגרש הרוסים לכיוון בית חמשפט.

 בית המשפט היה מוקף משמרות חזקים של צבא וטגקים והיה מלא אגשי צבא בריטים. לא היו

 אזרחים תושבי ירושלים מלבד משפחתו של משה. עם הקראת כתב האשמה, בו נאשם משה בגשיאת

 רימון יד ובכוונה להתנקש באישיות גבוהה של מוסדות הצבא בארץ, קם משה והצהיר קצרות:

 ׳׳העם העברי רואה בכם אוייב ושלטון זר במולדתו. אנו, אנשי לוחמי חרות ישראל, לותמים

 בכם לשחרור המולדת, במלתמה זו נפלתי בשבייכם ואין לכם כל רשות לשפוט אותי. בתליות לא

 תפתידנו, ולהשמידנו לא תצליחו. עמי וכל העמים המשועבדים לכם, ילחמו באימפריה שלכם עד

 חרמה!״.

 משה הזר וישב במקומו, על ראשו שם כיפה, הוציא ספר תנ׳׳ך קטן — ועיין בו ולא התעניין

 כבד במהלך המשפט. פסק הדין היה ״מוות בתליה בצווארו עד שתצא נשמתו״.

 אהרי הקראת פסק הדין — קם משה על רגליו ושר את ״התקווה״ בקול רם. החיילים ששמרו

 עליו, כבלו את ידיו ורגליו. משה נפרד מהוריו והרגיע אוהם לבל ידאגו לו ויהיו חזקים. ואכן,

 התנהגו הוריו למופת ולא בכו, אולי מתוך שלא רצו לצערו, ואולי מתוך רגש של הכרה וכבוד לבנם

 הגיבור, הנלהם למען כבוד עמו וארצו. אביו, הרב, ברך אותו, ומשה נלקח מהם בהזרה לבית הסוהר,

 לתא הציגוק, לבוש אדומים — בגדי הנידונים למוות. בצינוק זה ובסמוך לו, נפגש עם דב גרונר

 ועם מאיר פיינשטיין, אנשי אצ״ל, (פיינשטיין נעצר לאחר התקפה על תתגת הרכבת בירושלים).

 לפני המשפט קבענו סידורים לקשר עם משה, אם יעבידוהו לצינוק התליה ולא נוכל לראותו עוד.

 הקשר התקיים באמצעות מנוה, היינו שוברים במקצת את הקליפה השחורה של ראש הבננה והיינו

 תוחבים לתוכה את הפתק שהיה כתוב באותיות זעירות ובקוד מםויים על נייר דקיק ביותר, ועטוף

 בגומי דקיק שיחסום את חדירת הרטיבות(אורכו 1.30 ם״מ ועוביו שן של מזלג, בערך). ומיד סוגרים



 72 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 ומהדקים מהירות את ראש הבננה ככה שלא ניכר כלום, ואף החיפוש המדוקדק ביותר באוכל,

 שהיינו שולחים אליהם לצינוק התליה, 3 פעמים ביום, באמצעות אחד הפלילים (כי לאסיר פוליטי

 לא ניתן לגשת אליהן) לא יכול היה לגלות את מקום הסתר הזה. כמו כן על ידי אותו סידור בחתיכות

 בשר, היינו תותכים בבשר חתך עמוק וצר, על ידי דקירה עם סכין קטנה או אפילו באמצעות שן

 של מזלג, ומתדירים לתוך סדק זה את הפתק וסוגרים בעדו ומהדקים את הבשר ושום דבר לא גיכר

 בו. גם בתוך הידית של סל נצרים בו היינו מעבירים את האוכל. הקשר בחזרה אליגו היה מגיע בתוך

 אותו סל ובאותה הדרך, או שהיו מדביקים אותו בתוך הקומקום הריק. מבפנים, מתחת לקיפול

 העליון שאי אםשר לראות זאת, אפילו אם מתאמצים להסתכל פנימה. לא פעם התזירו לנו בננות...

 מתוך אמתלה שהם שבעים וזה כבר מיותר, ואז לבטח ידענו שיש דואר בתוכן.

 מיד אחרי המשפט, התחילו המשפחות ועורכי-הדין מבקשים ולוחצים על הנדונים, שיסכימו

 לבקש חנינה על תייהם, וכאן הם נתקלו בםרוב מוחלט מצד שניהם, בהסבירם שאין הם פושעים

 שיבקשו על נפשם. חם דרשו יחס של שבויי-מלתמה ולא הכירו בפסק-דין מוות. בהיותם משוכנעים

 שאין לצפות ליחס כזה מצד הבריטים, היו מוכנים למות בכבוד ובלבד לא להשפיל את עצמם

 ולהתהנן אצל הבריטים על תייהם. אי-בקשת חנינה הפכה לחוק ללוחמים מאז סירובו של מתתיהו

— ה נ י נ  שמואלביץ. הבריטים, שרצו לשבור את רוח הלוחמים היו מאד מאד מעונינים שיבקשו ח

 ובעיקר אחר עמידתו האיתנה של דוב גרוגר, כאשר התערבו כל גורמי היישוב, הרבנות ובעלי

 השפעה אחרים, לא היה טעם לשגות את הקו המלחמתי של השבויים העברים — ולגרום נחת

 רוח לבריטים שיוכלו להתפאר, שהלוחמים, אחרי נפלם בידיהם, מיד הם מתחרטים, ומתחננים. הם

 רצו לשנות את הרושם העז שעשו השבויים בהודעותיהם במשפטים בקרב היישוב וברחבי העולם,

 באומץ לב ובעוז רוחם. בזה הוכיתו נם את צדקת מלחמתם. משה ברזני ומאיר פייגשטיין גם לא נתנו

 אימון ברמזים ובהבטתות שרמזו עורכי-הדין, שאם יבקשו, יקבלו חנינה, ולכן לא הסכימו להפצרות

 בני משפתותיהם מדי פעם, בבואם לבקרם. אזולאי, שנשפט יחד עם פיינשטיין וישב בתחילה יתד

 אתם בצינוק התליה — ונחון למאסר עולם (מכיוון שהשתתף במשפט על-ידי הופעתו בעזרת

 עורך־דין והכחיש את השתייכותו לכל), סיפר לנו, אתרי שעזב את תא-המוות — כי המשפחות

 עושות הכל, לשברם ולשכגעם שיבקשו חנינה. היתה מי שבאה לבקר אצל פיינשטיין, ואולי היתה

 היא הנפש היקרה לו ביותר בעולם, ודיברה סרה בהבריו הלוחמים בתוץ ובארגון בכלל, בדברים כגון

 אלה: "חבריך עושים חיים בחוץ, רוקדים ושמתים ואתכם שכחו. ורק אתם, הטפשים, רוצים למות,

 בעד מה? בעד מי? הכדאי לכם זאת, אם תיתלו, אני אנקום את דמכם, באקדח בידי, מידי חבריכם

 ולא מידי הבריטים״. דברים אלה וכדומיהם היו מנת חלקם לשמוע מדי פעם בפעם. מאיר היה חוזר

 מפגישה כזאת דרך סריגי החלון הסבוכים, רצוץ ושבור, — כי הפגישות האלה פעלו הרסנית על

 נשמתו ועצביו שהיו מתוחים בלאו הכי; במקום לבוא לגחמו ולעודדו במצבו הקשה, עשו את ההפך

 מזה, הכל מתוך רצון עז להציל את חייו. משה היה חזק כסלע והיה מעודדו בתא הצינוק ומתזק את

 לבו. ושוב היינו מקבלים מהם פתקים זעירים מלאי אמונה בנצחון המלחמה, ושבודאי ינקמו את

 דמם.
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 הם היו מעודדים אותנו ומברכים אותנו בתזק ואמץ, בהכרה מלאה שהם הולכים את דרכם

 האחרוגה, הלכו אותה בגבורה עילאית ובנפש שקטה. את הפתקים כתבו במשותף ובסירוגין, פעם זה

 ופעם השני, מאיר רשם גם כל מיני סיסמות בספר הקריאה שהיה עמו.

 דבר אחד ביקשו מאתנו, 2 רימונים שנשלה להם, באיזו צורה שהיא, 2 רימוני יד.

 הם רצו להשליך אתד על תלייניהם, בעת שיבואו לתלותם, ובשני לפוצץ את עצמם ולא ליפול

 בידי התליינים בעודם בחיים, ולקיים בזה את הסיסמה "תמות נפשי עם פלשתים״. זאת היתה

 בקשתם האחרונה וממנה לא הרפו. משה כתב לנו: ״תעשו עמי את החסד האחרון — זאת שאיפתי

 האחת והיחידה״. לא קל היה לנו למלאות את בקשתם זאת. התיעצנו בינינו. מאתר ולא קיבלנו קשר

 מההוץ בימים המתותים האלה והיו שערערו ״אם מותר לנו לעשות דבר כזה ולעזור להם לקתת

 נפשם בכפם״ — אבל ההגיון והידיעה הברורה שמוטב ״מות שמשון״ מאשר מיתה בהנק על-ידי

 תליינים מזוהמים. כי למעשה זאת היתה תשוקתי שלי בזמן מאסרי, לו יכולתי להמית ולמות יחד

 עם שובי, הרי שהייתי שמח בתלקי. ואחרי שגם תבריו של מאיר הניעו למסקנה כזאת, התלטנו;

 גשלח רק בתנאי אחד, שהם ישתדלו להחביאם עד הרגע האחרון — כשיקבלו את ההודעה שבערב

 מסויים יבואו לתלותם. — כי הבריטים היו נוהגים להודיע לנידונים את מועד תלייתם, ומזמינים

 רב לאותו יום, שיבלה את רגעיהם האתרוגים, על מנת שיתפללו ו״שיתוודו על עוונותיהם״ —

 לפי חוקי השלטון ומנהגי הדת. עניגו בחיוב לבקשתם, ומאז היו שמחים ומתותים לקראת משלוח

 "המתנה״, כפי שהם קראו לרימונים.

 אך מילוי בקשתם היתה כרוכה בהרבה קשיים.

 חומר-נפץ, קליפה, נפצים, קבלתם אפשרית מהתוץ, איך להרכיבם בבית הסוהר ואיך להעבירם

 אליהם, מאהר ואין לנו גישה אליהם, וכל אוכל נדקר, נבתש ונבדק בתשע עיניים על-ידי האנגלים,

 לפני הכנסתו אליהם.

 הרבה חשבנו והרבה גיסיגו. עד שהגענו למוצא:

 כאן אמסור את רשות הדיבור לאליעזר בן-עמי. שהכין את שני הרימונים:

 הכנת הרימונים:

 ״הוטל עלי להכין את הרימונים מטעם האחראי על לח״י במקום, וזאת מפני שהרעיון להרכיב

 רימונים בתוך תפוזים היה שלי, ובנוסף לכך הייתי מקובל על החברים כבקי בשטח החבלה וכלי

 המשתית מסוג זה. את נסיוני רכשתי במהלקה הטכנית של לת״י, עוד בהיותי בהוץ, וכן המשכתי בו

 עד לפני התגייםותי לצה״ל.

 כדי לממש את הרעיון נטלתי על עצמי שלב נםיונות מוקדמים להכנת הקליפה של הרימון,

 מקליפת תפוז שתוכנו הורק ע״י חתוך הקליפה והוצאת הפלחים בעזרת כפית. לאתר יומיים של

 נסיונות הצלחתי לפתוח תפח ולסוגרו, כך שקשה להרגיש שקליפתו נתתכה והינו ריק. בד בבד עם

 הנםיון, הזמנתי מבתוד שלנו שעבד במסגריה של בית-הכלא שברירי מתכת"ניטים״, שהיו צריכים

 להוות רסיסים של הרימון ושמתפקידם היה לפגוע בנוכתים בצינוק-התליה ובטקס-התליה וכן

 בבחורים עצמם.
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 לכל רימון הכנסתי שני נפצים המתוברים עם שני תילים בעלי ראש הדלקח אחד, כך שלא תהיינה

 ספיקות ותקלות בהפעלת הרימון. היות ולרשות הבחורים עמדו שניות בודדות לשם הפעלה, או נכון

 יותר, לא יותר משלש שניות. הוא צריך להתקין פתלים בעלי השהיה של שניה וחצי עד 2 שניות,

 ומובן שלשם כך היח עלי לחתוך את הנפצים ולקצר את הצינורית הריקה עד להתחלת המילוי

- 12 מילימטרים. 2 קצוות הפתיל החפשיים נפרמו קצת וליבותיהם  ולתתוך פתילים שאורכם היה כ

 הוצמדו, וביניהם הושמו תתיכת חומד נפץ פלסטי ו״סבון שקדים״ — כפי שנקרא בפי החבלנים.

 וכל הראש נעטף בגומי דק, ונקשר היטב בהוט תפירה חזק ונכרך מסביב לפתילים. זאת עשיתי לשם

 מניעת חדירת לחות ללב הפתיל ומניעת התפזרות אבק השריפה שבלב הפתיל הפרום.

 באשד לרסיסים ולהומר הנפץ עצמו הרי שהתהליך היה כזה:

 דרך הפתת שפתחתי בתפוז הכנסתי רסיסי ברזל שונים, וכן שברירי זכוכית, והשקעתים בתוך

 קליפת התפוז, כך שהם הוחזקו בצורה כדורית. את הרסיסים פיזרתי מסביב במידה שוה, פרט לחלק

 העליון הסוגר את הרימון. כדי לחזק את הרסיסים במקומם ושלא יפלו על-ידי טלטול הרימונים,

 הכנסתי מקטעי כדור מפח דק מאד המשמש ככיסוי לסגירת קופסות ״נס קפה״ ו״קווקר".

 וכדי למנוע את נפילת המקטעים האלה — הכנסתי מיד את תומר-הנפץ הפלסטי לתוך החלל

 הכדורי שנוצר, ודחסתי אותו פנימה. הומר־הנפץ הזה היה ״ג׳ליגנייט״ ממשפתת הדינמיטים.

 לתוך חומר-הנפץ הכנסתי את מערכת ההדלקה והייזום (את 2 הנפצים עם הפתילים וראש

 ההדלקה המשותף) ולאתר זאת סגרתי את התפוז, עם המכסה שחתכתי תחילה. ההפעלה היתה ע״י

 רשף סיגריה שהיתה לבחורים לעשון.

 חבור המכסה לתפח נעשה על ידי סיכות עץ דקות ורבות ככל האפשר ובכוונים שוגים, כך

 שאפשר היה להרים את הרימון בהחזיקך רק במכסה.

 עשיתי שני רימונים כאלה, עם כל כללי הזהירות, האבטהה בפינות התא, כששני חברים צופים

 לתנועה במסדרונות הכלא.

 לשם בקורת עשיתי תפוז שלישי בלי חומד-נפץ והשארתיו על המדף בתדר והוא שימש כבבואה

 לשני הרימונים. על ידי כך יכולתי לדעת באיזה מצב נמצאים הרימונים; היות וכעבור מספר שעות

 מתהילה הקליפה להתייבש בתתך ומתחיל לבצבץ חריץ ההולך ומתרתב יש םכגה לגילוי הרימון.

 לאחר גמר ההכנה נקרא ״קבצן״(אליעזר סודיט) מהמטבח ונאמר לו שיכגיס לחדר את סל האוכל

 של הצינוק עס מספר ניכר של תפוזים.

 ערכתי בזהירות את הרימונים בין התפוזים, ואי אפשר היה להבתין בין תפוז-חי רימון-חי,

 כמובן שאם היו חושדים שרימון נמצא בתפוזים, אפשר היה להבחין בו על ידי כך, שמשקלו עלה

 על משקל תפוז רגיל השווה לו בגודלו. בתכנון סמכנו שקשה להבחין על ידי מבט כשבודקים את

 התפחים ואפילו על ידי הזזה ביד, כל זמן שאין תשד מבוסס על מציאות דבר כזה״.

 ואנשל ממשיך לספר:

 איך הועברו ה״תפוזים״ לצינוק־התליהי

 כפי שציינתי כבר, העברנו שלש פעמים ביום דברי אוכל לנידונים למוות. באמצעות אחד
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 האסירים-הפליליים, שהיה מביא את הסל עם האוכל למשרד, בו היו האנגלים בודקים בשבע עיניים

 כל דבר ודבר, בוחשים במרק, תותכיס את הלתם, תפירות, הנקניק, תפוחי-הזהב כדי למנוע העברת

 ׳?בדים אסורים לפי החוק״ אל הנידונים למוות. תא הגידונים נמצא באגף של הערבים ואחרי שפרצו

 מהומות בינינו לבין הערבים, מבלי שהיתה לנו אפשרות של גישה למקום לא היתה לנו ברירה אלא

 להסתפק בקשר הזה כפי שכבר תארתי. החלטנו שנשלח את האוכל מוכן ותתוך לחתיכות ובזה

 להרגיל את האנגלים, שאין עליהם לעשות מלאכה זו בזמן הבדיקות והבקורת ולאט לאט להרגילם

 ולהוציא כל חשד מלבם בכיוון זה, חתכנו כל דבר(מלבד בננות) ותפוהי זהב ששלחנו. מדי יום ביומו

 ובכמות שאפשר היה לרכז, העמקנו לחתוך מסביב בקליפות, חתכים חתכים, המאפשרים לפרק את

 התפוזים לפלחים פלחים או לקלפם בקלות.

 במשך הזמן חתכנו פתות עמוק בקליפות עד שהיינו רק מסמנים בסכין חיתוכים שטחיים מאוד,

 אך הנראים היטב לעין.

 רק אז ההלטנו להתחיל בהעברת 2 ״התפוזים״ שבחיצוניותם היו דומים בכל, לכל יתר התפוזים.

 חקרנו גם במשך הזמן מי מהאננלים מקפיד יותר בביקורת של האוכל ומי פתות, ואחרי אשר הגענו

 למסקנות, שלתגו את 2 ״התפוזים״ בסל האוכל, אשר בין היתר היו גם תפוחי זהב רגילים, כולם

 חתוכים סביב סביב בסכין, ואי אפשר היה להבחין ביניהם.

 זה היה לפנות ערב, עם הארוחה האחרונה — וסמל בריטי בשם צירצ׳יל היה האתראי באותו

 לילה.

 צ׳רצ׳יל זה, היה בעל ממדים גופנים עצומים. תמיד היה הרושם, בלכתו במסדרונות הכלא, שעוד

 מעט והוא יתפוצץ מרוב שומן, ושרק התלבושת והחגור עוצרים את הגוף מלהתפרק. עם זאת היה

 אדם בעל לב טוב ותמיד היה מחייך ומתלוצץ. לא פעם היה נעמד לדבר אתנו דרך סריג הדלת, והיה

 קורן משמחה ונהנה שמישהו היה עונה לו — במיוחד התייהס יפה לאסירים הפוליטיים ולאנשי

 לח״י, מכיוון שהיו הוותיקים ביותר בכלא ירושלים. ומכיוון שחברינו בהוץ הטילו פחדם על כל

 בריטי המתהלך ברחובות, או בא במגעם עם יהודים, הוא בודאי חשב שאנו נמליץ עליו ועל טוב לבו

 בפני חברינו בחוץ. שמרנו יהסים טובים עם צ׳רצ׳יל זה. בהגים היה מקבל מתגות בצורת חבילות

 שוקולד למכביר, מה שאהב ביותר. הוא לא היה גורם צרות לאסירים הפוליטיים ויש לציין שעזר בכל

 מה שכביכול היה, אבל רק במסגרת החוקים הקיימים, והעלים גם עין מדברים אסורים קלי-ערך.

 יצחק הביא את הסל עם האוכל ומסרו לצ׳רצ׳יל לבדיקה. זה הסתכל פה ושם, וכרגיל, לא היו דברים

 מיוחדים שיעוררו את השדו, החזיר את הסל לידי יצחק וליווה אותו אל תא הנידוגים למוות, פתח

 את הדלת והכניס פנימה את הסל עם האוכל...

 ברגעים האלה שבין מסירת הסל ליצחק, בדיקתו וחזירתו למקום, אחרי שהכל היה כבר בפנים,

 היינו במתיתות גדולה, ועצבנות חזקה אחזה בנו, למרות שכלפי תוץ היינו שקטים ורוגעים כרגיל,

 לבל יורגש הדבר ולבל יעורר חשד. המתיחות עברה לאט לאט, והפכה לדאגה עמוקה לבחורים

 שקיבלו את ה״מתנה״, לה ייחלו כל הזמן. מחשבות מעיקות עברו במוח ובלב, בידענו, שהנה שלחנו

 תומר העלול לקטול את חיי 2 החברים שלנו.
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 אבל לא היתה ברירה אתרת. אנו אסירים ואין בידינו לעשות מאומה, מלבד למלא את בקשתם,

 לאפשר להם למות מות גיבורים, עם קריאת"תמות נפשי עם פלשתים", ברגעים האתרוניס שלהם.

 ודוקא ברגע שיבואו ׳׳לתלותם בצוארם״... יראו במותם של אהדים מאויביהם ואולי עשרות

 מהם, ובראשם התליין בעצמו ובכבודו...

 דאגתם של משה ומאיר רק התחילה. כיצד לשמור על הדבר היקר להם ביותר, בימים של ציפיה,

 בימים גורליים וארוכים אלה, שאין להם התתלה ואין להם סוף, הנמשכים בצורה מותחת ומעייפת

 — מורטת עצבים והורסת, שרק אנשים הזקים בעלי אופי, יכולים לעמוד בהם ולא לכרוע תחת

 עומס הדאגה המעיקה עליהם, ׳׳האם באמת יתלונו?״ ספק זה ותקוות אור, היו מתגנבים ללבם

 בתשכת צינוק התליה בלילות של נידודי שינה ובימים של בדידות מוחלטת — בכל זאת החזיקו

 הבחורים מעמד, היו במצב רוח מרומם, התלוצצו עם השוטרים, ועל תשבון השוטרים. צ׳רצ׳יל סיפר

 לנו: שעוד לא פגש בחייו בחור אמיץ כזה כמו משה ברזני.

 כולם היו משתאים על אומץ לבם וגבורתם של שניים אלה, שלמרות שהם יודעים, שבאחד מן

 הימים הקרובים יוצאו להורג בתליה, בכל זאת אין הם מדוכאים כלל — ואף אחד מכל אלה לא

 ידע את סודם:

 הסוד של ״תמות נפשי עם פלשתים״.

 משה ומאיר דאגו וחרדו, שמא יתפשו אצלם בתאם או בכליהם ובכיסיהם באחד הימים, וימצאו

 את נשקם היקר והמכריע הזה, עוד לפגי הכל. כי הרי החיפושים הם שוס דבר שבשיגרכה, בבית-

 הסוהר מהפשים בכיסים, במזרונים ובכל פינה אחרת, וכל תכניתם עלולה להתבטל מבעוד מועד.

 חלומם להתנקם באויביהם ברגע האחרון של הייהם עלול לא להתגשם, דוקא כשהוא כה קרוב

 וכה מציאותי. ידענו, שבצאתם לחצר לטיול, מחפשים במזרוניהם ואף מחליפים אותם, יעצנו להם,

 בדואר הרגיל שלנו, שיתזיקו את התפוזים בכיסיהם — כל אחד ותפוז בכיסו, כאילו שהם לוקחים

 אתם ״צידה לטיול״, וכך היה. באהד הימים עלה בידי לראות את דוב גרונר, אבשלום חביב, יעקב

 וייס, מאיר נקר, מאיר פיינשטיין ומשה ברזני ולדבר אתם כמעט פנים אל פנים. התלונות של תא

 מס. 30, בו השתכנו הפליליים, פנו להצר הפנימית, לשם הביאו את הנידונים למוות לטיול קצר,

 אהד שהתקלהו — זה היה לפנות ערב, אחרי שכל האסירים היו כבר סגורים בתאיהם. ביקשתי

 את השומר שיפתת לי את הדלת ויתן לי להכנס לתא מס. 30 למספר רגעים, על מנת לחלק ספרים

 לאסירים, מספריית בית-הסוהר.

 בהכנםי פנימה כבר מצאתי את יהושע טמלר — מפקד אצ״ל במקום, יושב על אדן החלון

 ומציץ החוצה. עליתי גם אני על אדן החלון השני, והנה התחילו מופיעים הבחורים, אחד אהד בתצר,

 אחרי המקלתת, עם מגבותיהם על צוארם, מסתרקים — משוחחים ביניהם, צוחקים ומתלוצצים.

 אנו פתחנו בשיתה עמהם. הם היו במצב רות מרומם. הראשון שראיתי היה דוב גרונר; קראתי לו,

 התלפנו ברכות. הוא דיבר והתעניין בכל. שאלתיו על משה, איך הוא מרגיש ואיך הוא מתזיק את

 עצמו, מאחר שהוא היה הצעיר בחבורה נהדרת זאת. גרונר אמר לי, שהוא בתור נהדר, ומהונך היטב,

 ובכלל הוא ״ברזל״. גרונר עבר להלון השני ודיבר עם יהושע, והנה הופיע משה: בחיוך רחב על שפתיו
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 התהיל שואל על כולם. השוטרים ששמרו עליהם היו מעוצבנים, בי אסור לדבר אתם, אבל הם לא

 העזו להפריע בעדנו, ועל כן התחילו מזרזים את הבחורים שיכנסו כבר. לזה מצאנו עצה: אלה שעוד

 התקלתו, לא מיהרו לגמור מהר ובאורת מיותד השתהו במקלחת יותר זמן. באופן זה איפשרו לנו

 את השיחה. קראתי גם לאהד השומרים, שוטר ערבי שהיו לנו קשרים אתו(כי היה מקבל מאתנו

 מתנות), שיגית להם ושיהיה יותר ״אדיש״ למצב. זה גם פעל את פעולתו. משה ביקש למסור שלום

 לאחיו(הם היו חברי לה״י) ושינקמו את דמו. כמו כן ביקש למסור ד״ש לגאולה כהן בצירוף ״נשיקות

 תמות״ — על בריתתה הדרמטית מבית התולים של בית-הסוהר. משה היה שקט ובמצב רוח

 מרומם, קרא אלינו שנהיה חזקים ושלא נדאג. זה היה עוד לפני קבלת ״המתנות״. כזכור, הועברו דב

 גרונר, אבשלום חביב, מאיר נקר ויעקב וייס, לעכו, בה הועלו לגרדום, משה ומאיר נשארו בצינוק

 בירושלים, מחכים לגודלם שלהם.

 הרב אריה לוין, רב האסירים, או כפי שקראנו לו, אבי-האסירים — האדם הקדוש והמסור

 הזה, שהיה מבקרנו מדי שבת בשבתו ובתגיס, מתפלל אתנו בצוותא, והיה מכניס אוירה ביתית

 ואהבה בתוכנו. כולנו היינו מחכים ליום בואו אלינו בשמהה הוא היה גם מבקר מדי שבת אצל

 הנידונים למוות, מבלה אתם ומעוררם ובצאתו משם, היה לבו נשבר עליו מרוב צער. הוא היה מספר

 לגו שהם גיבורים ואמיצים.

 זה 20 שנה היה הרב מבקר בבית הסוהר ואינו מחסיר פעם אחת. ואפילו בימי עוצר ופרעות,

 כשהסכנה מרחפת על מי משעז להסתובב ברחוב, גם כשהיה קודח מחום, לא וויתר לבקר אצל ״בניו״

 בכלא. רק במקרה אחד וויתר וסירב למלא את בקשת הבריטים. זה היה כשקראו לו לבוא לנידונים-

 למוות בליל בנסיון מזעזע כזה. הוא אמר שלא יחזיק מעמד. וחס ושלום יקרה אסון במעמד זה. ״וכי

 הם הטאו?״ שאל ״ועל מה יש להם להתוודות?״ וכי יש צדיקים יותר גדולים בעולם מאלה. העולים

 לגרדום, למען קידוש השם וישראל?״

 התנדב הרב גולדמן, רבה הרשמי של הועד הלאומי, לתפקיד בבית-הסוהר. הוא בא לפנות ערב

 לתאם של משה ומאיר, בילה אתם זמן מה בשירה, בתפילה, ובשיתת רעים. באותו יום הודיעו להם

 על אישור פסק-הדין ועל הוצאתו לפועל, שיתקיים באותו יום.

 הם קיבלו את ההודעה בשקט ואולי גם בשמחה, כי הנה הגיע היום, יום הנקם הגדול. הרב

 גולדמן סיפר אתר כד — וכן גם השוטרים, שהם שרו, התפללו, דיברו והתלוצצו. הרב גולדמן עמד

 ללכת וקשה היתה לו הפרידה מהם. הוא אמר להם שיתזור בלילה על מנת לראות אותם ברגעיהם

 האחרונים... הם ביקשוהו שלא יבוא. שידלוהו בכל מיני נימוקים כי זה מיותר ושלא יבוא. הוא תשב

 שבקשתם זאת נובעת מתוך נימוס גרידא, ואולי רצה לראות את הגבורים האלה בעלותם לגרדום,

 כי הוא רק יהודי יהירי בין כל הנויים, הקצינים הגבוהים, נציגי הצבא, המשטרה, והשלטון האזרחי

 והתליינים יהיה העד הנאמן למעמד נורא ונשגב זה.

 הוא גפרד מהם תוך הודעה מותלטת שיתזור. הם לא גילו לו את סודם, ואת סיבת הפצרתם בו,

 שלא יבוא. הם התכוננו לפעולה ולא רצו שהוא ייספה בה, ולגלות לו, פחדו שמא יגלה את סודם

 לממונים עליו ואלה לשלטונות.
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 וכאן פרץ המשבר והפסיחה על שתי השעיפים של משה ומאיר, ובגלל זה אני מתאר לעצמי, היום

 להם רגעים אלה הקשים ביותר בהייהם.

 כל רגע היו צריכים להופיע התלייגים וכל ״הפמליה הכבודה״ בראש, וכן הרב גולדמן ביגיהס.

 אס יזרקו את הרימון עליהם הרי שגם הרב גולדמן ייפגע. הלב של לוחם החופש רועד עם המהשבה

 שיהודי יפול מידו, ובידיעה מראש, ואיזה רושם זה יעשה בחוץ, ביישוב ובעולם? המותר להם לעשות

 כדבר הזה?

 "האם זה לא יעשה את הרושם ההפוך למה שהם מתכוונים בפעולתם האחרונה והנועזה הזאת?

 ״ובודאי יקומו חוגי הרב גולדמן ומתנגדי חמחתרת וישמיצו אותם אתרי מותם״, ואת ההרגשה הזאת

 שלהם יכול להבין. רק מי הסתכן ועלה למעלת גבורה עילאית כזאת, שאין נעלה מזה בחיים.

 ההרגשה הזאת כלפי יהודי שרק לפגי שעות מספר ישב אתם, שר אתם, העביר ד״ש ליקיריהם,

 לחבריהם ולמשפחותיהם, העד היחידי והאהרון שראה אותם ברגעיהס האתרוגים, והוא ימות יחד

 עם אויביהם?

 זה הכריע כנראה את הכף.

 כשקבלנו את הידיעה על אשור פסק הדין ועל קביעת התאריך לבצועו, ידענו, שבית התולים

 הממשלתי אשר במגרש-הרוםים הוא המקום היתידי — אשר לשם יביאו את הפצועים וההרוגים

 מפעולתם של משה ומאיר — ורק שם אפשר יהיה לראות את התוצאות, ייתכן שמשה ומאיר רק

 ייפצעו ובודאי יביאו אותם לשם, לתא האסירים התולים אשר בבית חולים זה. התתליתי וביקשתי

 את רופא בית-הסוהר, שהיה ידיד לנו, שיעביר אותי לשם, לבדיקות, וכך היה. הובאתי לשם, ומשמר

 של שני שוטרים ערביים הושם לי, סגרו עלי את הדלת המסורגת.

 ממולי בחלון, היה חלונו של מייגיור בדומפילד, סגן מפקד בית-הסוהר. במשרדו זה נקבע כנראה

 מטה התליינים. האור לא כבה במשך כל שעות הערב. קצינים גבוהים וכל מיני אנגלים נכנסו ויצאו

 משם. ישבתי על אדן החלון והסתכלתי לעבר הלון זה, מייג׳ור ברומפילד נראה מתוח ורוגז. הוא צעק

 לעברי שארד מהחלון, לא ירדתי והוא איים עלי באצבעו.

 הייתי מעוצבן ומתוה מאד. בידעי שהלילה יפול הדבר, לא יכולתי לשכב ולהרדם. הסתובבתי

 מהדלת לחלון ובחזרה. האסירים והשוטרים שאלו לפשר הדבר ועניתי להם שיש לי ״כאבים״.

 השעות זוחלות לאיטן. בינתיים ובחוץ הכריזו עוצר ואלה שלא צייתו נורו. הנה הביאו יהודי

 שנורה על-ידי האנגלים במרפסת ביתו; הוא מתבוסס בדמו וגוסס, הכניסו אותו לחדר, ממול, ורופא

 ערבי ואתיות ערביות עומדים ומתלוצצים ונהנים מהמתזה הזה.

 הפצוע לא קיבל טיפול מתאים וכנראה בכוונת תהילה. חוא גאנה וגסס, הרופא יצא ועל פניו תיוך

 ציני. הוא נתקל במבטי הזועמים, הרצין והסמיק, עבר על פני ויצא מהאולם.

 השעה אחרי חצות — ופתאום מופיע מפקד בית-הסוהד בליווי 4 אנגלים, מזויינים בטומיגנים.

 הוא נראה מבוהל, פניו חיוורים, מוריד את הערבים מהשמירה. ובמקומם הוא מעמיד את האנגלים

 — מצביע עלי באמרו, ״זהו האיש״ והסתלק... האנגלים נשארו עומדים ודרוכים והכלים בידיהם

 — ואינם מסבים עיניהם מעלי.
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 לא הבינתוי את פשר הדבר, ומאוד התפלאתי כשראיתי את מפקד בית-הסוהו כאן — חיכיתי

 להבאתם של פצועים, הרוגים, מבין התליינים האלה. והנה אין רואים דבר. האור בחלונו של ברומפילד

 לא כבה עדיין. התרוצצות רבה ובלתי רגילה בתוך המשרד הזה.

 האתיות הערביות מתרוצצות ומסתודדות בעוברן על יד חדרי. על שאלוהי אין עונים לי ועוברים

 וחומקים על יד הדלת. הייתי המום. הבינתוי שקרה משהו שלא לפי התכנית...

 אלף מתשבות התרוצצו במוחי, לא יכולתי לפענת את התעלומה. בשעות הבוקר המוקדמות באה

 האחות למדוד את התום אצל התולים. האגגלים פתתו את מנעול הדלת ונכנסה אחות צעירה יהודיה

 — שאלתיה ברמזים מה קרה? והיא השיבה ברמזים שאסור עליה לדבר.

 עם בדיקת המדחום אמרה ״הם התפוצצו שניהם״.

 יותר מאותר שמעתי רעש בהצר, העולה מתתת לתלון התא. עליתי על אדן התלון והסתכלתי

 למטה — קצינים, צבא ומשטרה התרוצצו. מפקד בתי הסוהר בארץ, ומשוריגים הגיעו. ידעתי

 שלמטה זה חדר המתים — ואולי מכניסים או מוציאים את גוויותיהם של משה ומאיר. הצמדתי

 את פני לרשת התלון, והנה ראיתי את הרב לוין חיוור כסיד, כפוף ורצוץ עומד הוא על יד אביו של

 משה ברזני. הבינותי שמכינים את ההלויה. פתאום שמעתי קול אשה פורצת ביללה. זאת היתה אמו

 של משה, ובעלה מרגיע אותה. שמעתי עוד אשה בוכה, כגראה ממשפחתו של מאיר פיינשטיין. לבי

 המה וגעש. רציתי לזעוק זעקה מרה, ולקלל את האנגלים, ולהודיע להם שהנקמה בוא תבוא. אבל

 מחגק היה בגרוגי ועיגי זלגו דמעות; לא יכולתי להוציא הגה מפי.

 אחרי ההלויה הוציאוני מבית החולים והחזירוגי לכלא.

 התייצבנו במיםדר-אבל משותף לאנשי לח״י ואצ״ל. לא אמרנו כלום. לא הספדנו. חרקנו שיניים.

 עמדנו ושתקנו.

 וכך היה המעשה: כאשר קרבה הפמליה של הקצינים, אל דלת התא של הנידונים, כדי להוציאם

 משם להדר הגרדום הסמוך — קמו השניים לעשות את מעשם.

 משה ומאיר עמדו חבוקים אחד בידי השני, בידו של משה היו הרימונים, כי ידו האתת של מאיר

 נקטעה לו בפעולה אשר בה נשבה — הרימונים היו בין תזיהם, מול לבותיהם. מאיר עישן סיגריה

 בה הצית את הפתילים וככה התרסקו, והציאו את נשמותיהם בלי עינויים. ומתו מות גבירים.

 ומנעו את הרפת תלית יהודים בירושלים העיר.״

 למתרת היום עמדה האימפריה הבריטית הגדולה מבויישת ונכלמת בעיני דעת-הקהל בעולם כולו.

 מה יועילו להם מצבורי-הנשק האדירים ורבבות התיילים אם הלותם, אשר למולם, ניתן בסגולות שאין

 למעלה מהן?
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 אבשלום חביב, יעקב וייס, מאיר נקו

 אבשלום תביב נולד ב- ו׳ בתמוז תרפ״ו,(1926) בתיפה. כשהיה בן שנתיים, עקרה משפתתו

 לירושלים, שם סיים בית-ספר תיכון והצטיין בכל מעשיו. אבשלום היה מעורה במסורת, ביהדות

 ובציונות. היה שומר שבת, התפלל כל יום, והיה מבקר בבית-הכנסת מדי שבת ותגים. בגיל צעיר

 הצטרף לאצ׳׳ל. בביה״ס התיכון יצא לשנת שירות והתגייס לפלמ״ה, שם הספיק להשתתף בשתרור

 המעפילים ממחנה המעצר בעתלית. לאתר שנה ותצי, שב לירושלים ולמד באוניברסיטה. במקביל

 חזר לפעילות באצ״ל, עבר קורס סגנים, השתתף במבצעים הגדולים של האצ״ל: פיצוץ בניין הבולשת,

 התקפה על מועדון הקצינים בבית גולדשמידט ועוד. מבצע פריצת כלא עכו היה מבצעו האחרון.

 יעקב וייס נולד בעיר נוביזמקי, צ׳כוסלובקיה, ב- 15 ביולי 1924. סיים לימודי תיכון עברי במונקאץ.

 בגיל 10 הצטרף לשורות בית״ר. לאתר סיום לימודיו נסע לבודפשט. כשפלשו הנאצים להונגריה ב-

 1944, והחלה לפעול מכונת ההשמדה שלהם, נרתם יעקב לפעולות הצלה.ב- 1945 העפיל ארצה ונכלא

 במתנה עתלית, ממנו שותרר בפריצת הפלמ״ת. השתקע בנתניה והתפרנס מעבודות שונות. עד מהרה

 מצא את דרכו לאצ״ל, עבר קורס סגנים והשתתף בפעולות קרב רבות, ביניהן התקפות על מתנות צבא,

 חבלה ברכבות ובכבישים.

 מאיר נקר נולד ב- 16 ביוני 1926, בירושלים. משפתתו, שעלתה מבגדד, הייתה ברוכת ילדים וחאב

 נאבק קשה על קיומה של המשפתה. באווירה זו גדל מאיר בילדותו, למד ״בתלמוד תורה״ ומגיל 12

 סייע בפרנסת המשפתה. בהיותו בן 13 הצטרף לבית״ר. במלתמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי

 ושירת בו ארבע שנים. עם שתרורו ב־ 1946, גויס לאצ״ל ופעל בו רק המישה תודשים, עד שנשבה

 בקרב על כלא עכו.

 ב- 4 במאי 1947 ביצע האצ״ל התקפה על כלא עכו כדי לשתרר את אסירי המתתרת. 41 אסירים

 חולצו ומתוכם הגיעו לתוף המבטתים 27. ארבעה עשר כורתים לא זכו. הלקם נהרגו ותלקם נלכדו

 והוחזרו לכלא. חמישה לוחמים מכוח הפריצה נשבו בידי הבריטים, אשר מיהרו להעמידם לדין. שניים

 מן הנאשמים: אמנון מיכאלי ומנחם אוסטרוביץ נידונו למאסר עולם. שלושת האחרים שהשתתפו

 בהתקפה: אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר בחרו להגן על עצמם בדרך המקובלת על לוחמי מתתרת

 בארץ: הם הכריזו על עצמם כעל שבויי-מלתמה וכפרו בסמכותו של בית-הדין לשפוט אותם.

 אמר אבשלום חביב בין השאר: ״מאחר ומוהכם וכותכם לא השכילו למנוע את פריצת החומות

 של הבסטיליה הארץ-ישראלית — סייע בידכם מקרה עיוור ונתן לכם ״נצחון כביר״ על מספר

 אסירים חסרי מגן ועל שלושתנו, אתרי שאזלה לנו התחמושת. חייליכם נהגו לפי המסורת הנאצית

 והתעללו בשבויים. אתם עריצים בריטים, לעולם לא תבינו לנפשו של האדם החופשי ההולך לקראת

 המוות כפי שהלכו גרונר ותבריו מתוך שירה הבוקעת מן הלב.

 להוריו אמר: ״אל דאגה, חיזקו ואימצו! אגו יודעים את סיום המשחק הזה יפה״.

 הנאשם השני, מאיר נקר, אף הוא נשא דברים במשפט, שעמד בסימן התנגשויות מילוליות עם

 נציגי התביעה. בין דבריו: ״אתם קוראים לעצמכם שופטים — אנו יודעים כי לא שופטים אתם
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 אלא קציני צבא הכיבוש המחזיק בבות במולדת של עם אחו-. הגיע הזמן שתעזבו את הארץ ואנו

 נבנה לתפאות עולם״.

 יעקב וייס, הנאשם השלישי, בדומה לשני תבריו, בתר שלא להשיב על ההאשמות וכפר בסמכות

 בית-המשפט. בדבריו לפני השופטים אמר: ׳׳כל מה שאתם עושים בארץ זו בלתי הוקי הוא, בתי-

 הדין בלתי חוקיים, חוקיכם בלתי חוקיים. מי שמכם שופטים על עם שנתן לאנושות את אלוהי

 הצדק והמשפט בזמן שאבותיכם שכנו עדיין ביערות עד?״.

 ב- 16 ביוני 1947 ניתן גזר הדין לשלושת הנאשמים״ מוות! בציבור נעשו מאמצים כבירים להצלת

 חייהם של הלוחמים. חברי הוועדה המיוחדת של האו״ם לא״י, שביקרו בארץ, ניסו לשכנע את השלטון

 להמתיק את גזר-הדין. בן-גוריון, הרבנות הראשית, ארגוני הפרטיזנים בעולם, יהדות העולם ועוד,

 נתלצו להצלת חייהם של הנידונים.

 כשאפסו כל התקוות להצלת הייהם של השלושה והיה ברור שהבריטים נתושים בדעתם להוציא

 לפועל את גזר-הדין, התליטה מפקדת האצ״ל לתפוס בני-ערובה. ב- 11 ביולי תטפו צעירים חמושים

 בנשק שני סרג׳נטים בריטיים בנתניה, כשיצאו מבית-קפה ליד משרד הדואר. הסרג׳נטים, קליפורד

 מרטין ומרטין פייס, הוכנסו בכות למכונית, הורדמו בסם שינה, והובלו למקום מתבוא שהוכן מראש

 בבית תרושת ליהלומים שבקצה העיר, בו אותסנו מצרכי מזון, מיכלי תמצן לתקופה ארוכה, למקרה של

 תיפושים ממושכים. הוטל עוצר ונתניה הוכרזה כאזור צבאי. העיר הוקפה על ידי כוחות צבא גדולים

 ונערכו חיפושים יסודיים במשך יומיים. גם בשאר חלקי הארץ נערכו חיפושים רתבים, אשר נמשכו

 במשך שבועיים. גם אנשי ״ההגנה" נרתמו למבצע החיפושים, אך הכל העלו חרס בידם.

 האצ״ל הודיע כי אם ייתלו השלושה — יוצאו הםרג׳נטים להורג.

 עם שתר יום י״ב אב תש״ז,(29.7.47) הובילו לגרדום את שלושת לותמי האצ״ל. שירת ה״תקווה״

 של הנידונים הדהדה בין כותלי בית-הסוהר וזעזעה את תבריהם, שהיו כלואים שם. האצ״ל קיים את

 דברו ותלה את שני הסמלים הבריטים. היו אלה הגרדומים האתרונים בארץ-ישראל.

 למתרת תליית הסרג׳נטים השתוללו חיילים בריטיים ברתובות תל-אביב: ירו לכל עבר והיכו

- 20 נפצעו. ההתפרצויות נבלמו על-ידי השלטונות, אשר לא היו מעוניינים  אנשים, 5 יהודים נהרגו ו

 בהסתבכויות נוספות.

 תליית הסרג׳נטים קוממה את העיתונות הבריטית ואת דעת-הקהל נגד מדיניות ממשלתם, אשר

 התלה לתבוע את עזיבת ארץ-ישראל.

 מצבה הכלכלי של בריטניה, יצר אף הוא לתצים על הבריטים. הפסקת תכנית ״התכר והשאל״

 שלארה״ב והמהומות ביוון הכבידו גם בבריטניה. ״הדיילי-טלגרף״ כתב: ״ארץ ישראל שבה חונים

- 00,000ו אנשי צבא, מעמידה את הקושי העיקרי לממשלה לבצע את הקטגת הצבא״.  למעלה מ

 ב- 12 באוגוסט הובעו האשמות בפרלמנט הבריטי על אתריות בממשלה ל- 400 ההרוגים והנפגעים

 בשנתיים האתרונות בארץ-ישראל, ואף הושמעו דרישות לצאת מא״י מייד ולסיים את המנדט.

 אולם ממשלת הלייבור התליטה לשבור את היישוב ולתסל את ארגוני המתתרת, כדי ליישם את

 תכנית-התלוקה ובאמצעותה את המשך שלטונה בארץ-ישראל.



 82 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 ב- 5 באוגוסט 1947 עצרו הבריטים עשרות מראשי התנועה הלאומית וראשי עיריות, אשר נכלאו

 במתנה לטרון. ראשי העיריות, רוקת, בן-עמי וקריניצ׳י סרבו לשתף פעולה עם הבריטים ודתו כל ניסיון

 לתקור אותם. באותו יום הכריז הנציב העליון על הוצאת תנועת בית״ר מתוץ לתוק, לתץ הבריטיים

 על היישוב גבר.

 אבל גם לאתר הגרדומים נמשכה מלתמת המתתרות במשנה תוקף. היה ברור כי סוף שלטונם של

 הבריטים בארץ-ישראל הולך ומתקרב, אך מאתר שקיימת סכנה שהם מתכוננים להכנס תזרה בדלת

 האתורית, נתגבשה ההכרה כי צריך להמשיך ולהכות בהם כדי לסכל כל מגמה מעין זאת.

 עדותו של משה סבוראי על התליות

 על תלייתם של תביב, וייס ונקר נמצא מסמך מזעזע של משה סבוראי, שהיה אותה שעה כלוא שם

 במבצר עכו. במסמך הזה מספר סבוראי על שעותיהן האתרונות של עולי הגרדום, ועל תוויותיו ותוויות

 תבריו לותמי התירות האסורים יחד עמהם ברגעי אימה קדושים אלה: מסמך זה הוא מכתבו של משה

 סבוראי אל אשתו טובה שישבה בבית הסוהר לנשים בבית לתם:

 ״אור לי״ב מנחם-אב, תש׳׳ז

 תחיה יקרה! בין כה וכה לא אישן הלילה, זה ברור לי בהחלט, ובמקום לבלות בשכיבה ובהרהורים

 בפני עצמי, בחרתי בישיבה ובשותפך את, בהרהורי. תבר אהד שאלני זה עתה: איך תוכל לכתוב,

 עניתי לו שזהו ענין של טעם ואפשר שפשוט כך יותר קל לי לעבור את הזמן הזה מעתה ועד 5

 בבוקר, בודאי שלא תביני מכל זה מאומה... אנסה על כן להסביר ולבאר.

 עוד בשעה 5 לפנות ערב, כשחזרנו מן הרחצה, הודיעוגי חברי לחדר, שבשעת הטיול על הגג הוא

 השגית בבואם של קציני משטרה גבוהים במכוניתו של מושל המתח. גם אגו השגהנו מכאן, בבואן

 של ״כלניות״ ובהסתובבן בחצר. ולא ידענו מה התנועה הזאת, אבל בלבגו הרי היה תמיד ההשש

 לגורל השלשה בצינוק־התליה ומיד הוסבה, כמובן, המחשבה עליהם עתה. בשעה 9.15 בערב כבר

 ברור שהם ייתלו הלילה. עתה כבר ברור בההלט... בשעה 3 פחות מספר רגעים עוד דיברתי אתם

 ממרתק. כעשרה מטרים מבדילים בינינו ודברנו בצעקות הדדיות. מילתם האחרונה היתה ״תודה״.

 האין זה משונה, מילתם האחרונה היא המילה ״תודה״, כמה פשוטה וצנועה! אך עלי, למען ההבהרה,

 לספר, לפי הסדר, ולא לקפוץ, כפי שהמתשבות קופצות.

 הדגשנו בתכונה אבל לא האמנו. לא האמנו עד הרגע האחרון; אחד אמר, שתכונה כזו יכולה

 להיות רק במקרה של תליה או הטסת האסירים מכאן. כי גם מכונית מלאה בריטים הגיעה וגם

 מכונית רדיו ונושאת מכונות ידיה. והלב רצה להאמין שאפשר וזה ״רק״ הטסה ובהלתנו היא לשוא.

 מלבדי ומלבד חברי, הרי כולם כאן אזרחים בעלי פשעים רגילים, אבל המתיתות אפפה את כולם.

 רצנו מן החלונות אל הדלתות וההשערות הטובות הלכו והתנדפו. התכוגה הגיעה גם לצינוק התליה.

- 4 כרים חדשים... והנה כשאנו דבוקים אל הדלת  — הביאו לפני הצינוק 4 מזרונים חדשים ו
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 האתת, שדרכה אגו רואים את הדרך לציגוק, רואים אנו שמוציאים את הבגדים האדומים שלהם, ואף

 את המגבות... ועד כה וכה הנה רואים אנו שפותחים את המעבר הפנימי לצינוק העגשים — בו

 מענישים את האסירים על עברות בבית-הסוהר. מיד אנו משערים, שמכאן יועבר הנידון למוות

 הרביעי — רוצח, שרצת את בעל אתותו — לצינוק הענשים, כדי שלא יהא נוכת ממן ההוצאה

 לפועל. השערתנו מתאשרת כעבור מספר רגעים, עזיז מועבר על-ידנו. הוא רוצה לומר לנו שעומדים

 לתלותם, אבל אנו כבר יודעים ומבקשים ממנו שיודיע זאת לחדרים היהודים שבחצר. אכן, את אשר

 שיערנו מראש הוא מאשר. אם-כן, אין כבר הצלה? אין לעשות למענם דבר! הרגשת אין האונים,

 הרגשת האפסות של האדם. לבוא לעזרת הנדונים למוות, הנמצאים רק כ-15 - 20 מטר ממך ובעוד

 מספר שעות יוציאום לתליה, ירצחום מפני שהם לותמי-תופש, ואתה אין בידך לעזור ואפילו במשהו

 — הרגשה זו כאילו קוטעת את רגלינו. הראש כאילו הפסיק את פעולתו. ריקנות איומה אופפת

 ומשחקת את הכל. אם כן מה? עיגים תמהות, מצח מכווץ, פה פעור למחצה, כאילו המילה געצרה

 בקצה הלשון ואין בך די כות להוציא מפיך, להשמיעה לעצתך או לחבר שבקרבתך. אך מהי המילה

 שרצית להשמיעה? מה יש בכלל להשמיע? הנה כאן בקרבתך, יבוצע בקרוב רצח, רצח ״חוקי״, ואין

 בידך לבוא לעזרתם.

 ששה שוטרים בריטים הוכנסו לצינוק, כנראה כדי לשמור את הקדמות מפני אפשרות של

 התאבדות. הם עודם זוכרים היטב את המקרה עם בחני ופיינשטיין ואינם רוצים שיחזור... והם

 עתה, השלשה, מה הם עושים?... הם שרים... הם עתה, כאשר כבר מובנת גם להם היטב כל התכונה

 הזו, שרים את השיר ״עלי בריקדות", בנוסח שמהון ששינה את המילים בצינוק התליה בירושלים,

 במילים אתרות מאלו של דור המאירי"עלי בריקדות ניפגש, ניפגש, עלי בריקדות תרות נישא ברם

 ואש״״. אין ביניהם כאלה היודעים לשיר ״כראוי״, אבל יש בהם כוחות נפשיים מספיקים כדי לשיר

 והם שרים, ברגש ובהרגשה.

 האהד קולו עולה על האחרים השגיים. אגי משער שזהו קולו של אבשלום חביב. יעקב ווייס

 והשלישי, מאיר נקר, קולותיהם יותר עדינים. אבשלום הצעיר ביניהם וגדמה שקולו עוד לא קיבל

 את צביונו הגמור, עוד לא התבגר מספיק, אף שקולו רם הריהו נוקשה במקצת.

 השעה כמדומני 7 פחות רגעים אחדים. שירתם נדמה; הם מחליפים ביניהם מספר מלים, שרק

 הדם מגיעה אלינו, אך קשה להבחין מה הן המילים בבירור. ואנו מוצמדים מי אל דלת, מי אל

 התלונות החיצוניים. והרגעים חולפים עוברים בדממה אילמת, שרק צריחת עופות הערב שבקרבת

 הים מפריעה אותה.

 בשעה 7 ועשר דקות נכנס אליהם קצין בריטי אחד עם תיק. כפי שראינוהו מגבו נראה שזה היה

 הקט, שהאנשים ראוהו לפנות ערב, בבואו לבוש אזרחית, אל מנהל בית־הסוהר. ותוך כדי יציאתו,

 אנו שומעים את שירת התקוה מן הצינוק. הנידונים לתליה שרים את התקוה...

 עתה זה כבר ברור ולמעלה מכל ספק. הגרון, כאילו אהזוהו באיזה חבל וחנקהו. הם שרים לאט,

 כך בכל אופן נדמה. ואינם שרים יתד, הורגש שהם אינם מצויים יתד, כי אם בתאים נפרדים. עוברת

 מתשבה, שיש להצטרף לשירתם, אבל קשה, קשה לשלוט על הגרון, על העצבים, ואם לא התחלנו
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 עמהם יתד, אל נפריע אותם, נשיר אחר בך לחוד, אולי הם מתקרבים אל סוף ׳׳התקוה״, הזהו גם םוף

 תקותם? — להיות עם חפשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים... ושוב המילים האלו והקול הרם העולה

 על השאר, ציון ירושלים! כאילו תופף על הזה גופך. רחש עובר ביגינו, גם האזרתים אומרים שצריך

 לשיר, שידעו לפתות שאנו עמהם, נושמים אתם יתד את הנשימות האחרונות, במהשבה הנגו עמהם.

 האין הדבר כעידוד להם בשעות האחרונות לחייהם? שמונה הננו כאן, אך קשה מאוד להתחיל,

 השעה 7.25; אנו עומדים כולנו בקרבת הדלת הקרובה ביותר אליהם ואינני יודע להתחיל, משהו

 מעכב, ולבסוף התחלתי אני, אני שמעולם לא ידעתי לשיר, והפעם אין זו שירה כי אם צעקה לפי

 הקצב, כאשר אני בקושי עוצר מפני הגוף לרעוד; למה בא הרעד, ההרגשה הזו של עוית האותזת בך,

 חולשה? כן, כולנו תלשים וכה תסרי אוגים. אבל קולנו רם משלהם ובודאי הגיע אליהם למרות שני

 הפרוזדורים המעוקמים ולמרות הטרטור המחריש אזנים של הרדיו. ושוב: להיות עם חפשי בארצנו,

 ארץ ציון ירושלים... םיימגו. המתיתות הגופנית פגה במקצת. ופתאום קריאה משם, מקדש הקדשים

 של היום; שלום חברה! — אנו עונים במקהלה: שלום. ושוב משם: תהיו חזקים.ו האם אזני לא

 הטעוני? מיד חולפת מחשבה זו בראשי. הם מתזקים אותנו. ושל מי היה הקול? — של יעקב ווייס

 כנראה. הוא האצילי והעדים במראהו ההיצוני ובנפשו פנימה, מחזק אותנו. אכן! אין זה משונה.

 כנראה שהוא מבין מה היא הרגשתנו: ואפשר אין זה מכוון כלל, אלא לחבריו בתוץ, ללוחמים, תהיו

 חזקים, מברככם חבר העולה בעוד שעות לגרדום. כך, כך מתקבל יותר על הדעת. ברגעים אלה הם

 חושבים לא עלינו, כי אס על אלפי לוחמים בחוץ. תהיו חזקים! והנה אני שומע את קולו של חביב:

5 בבוקר", מאיר מתערב ומבאר, ב- 4 הראשון, -  "כבר הודיעו לנו על התליה, וזה יהיה משעה 4

 אחר בך 4.30 ואחר כך 5״. וכאן אבשלום ממשיך: "לפי הסדר הזה: הראשון אבשלום חביב״, וכאן אני

 שומע את קולו של יעקב ווייס: ״ואחריו יעקב״ ומאיר גומר: "ובשעה 5 מאיר נקר". קולו של יעקב

 היה קצת מרוסק, ואפשר שהוא שכב אז ועל כן נשמעו מיליו במין זרות כזו, ואפשר שזרות זו היא

 קולו של אדם עדין נפש, שהציל רבים ממוות, רבים מבני עמו! ועתה, עם התקרב שעתו למסור נפשו

 שלו, למען עמו וארצו, והוא עודנו במיטב שנותיו — ועל כן, קולו כה מוזר. משהו לא ארצי, עולה

 מקולותיהם. ואנו נאלמים, שותקים ומצפים לדבריהם. והנה הם מוסיפים: להם כות מספיק כדי

 לחשוב ולמסור צוואה להבריהם; הם שגמרו כבר את חשבונותיהם הארציים, להם כנראה יותר קל

 לדבר מאשר לנו, לענות.״ ״תמסרו לחברים שינקמו״, מגיע אלינו קולו של אבשלום. ויעקב ממשיך;

 ״שינקמו בעד דמנו! ועוד מי מהם מוסיף: בעד כל אחד עשרה! ואנו עודנו שותקים. רצינו לשמוע

 עוד ועוד. על שתיקתנו באה הקריאה מצדם: שמעתם? — כן, שמענו, עניתי, שמענו ונמסור. ועתה

 מה עוד אומר להם, כל המילים אין להן ערך ולא יביעו מאומה, ואת המילים צריך גם לדעת למצוא,

 שיביעו משהו, שיביאו נחמה, אך נדמה שכל המילים הן בנליות ולא תבענה מאומה. "חזקו ואימצו

 בחורים!" פרצה הקריאה מפי ולא הוספתי. הם ענו משהו, כולם ענו. נדמה שיכולתי להבחין, "אנו

 חזקים, לא נבייש״. אבל איני בטוח בזה, כי כל אחד מהם צעק וכל אחד לחוד. אך נדמה לי שזהו

 מה שהצלחתי לקלוט ולהבין. שיחתנו נפסקה, כי הפריעוני, ובעצם מה יש עוד להגיד, מה יש להם

 עוד לאמר. שתיקה, שתיקה מכבידה. גם הערבים, נמצאים אתנו, והיודעים מה מתרחש, שותקים
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 ומראים הבנה. ופתאום עולה מן הצינוק: שירו של בן יוסף. בן יוםף היה הראשון שעלה כאן לגרדום.

 הוא הראה להם ולאהרים, לבני עמו ולזרים, אויבים, כיצד עולה נוער עברי שואף חרות לגרדום,

 והם שרים את השיר עליו. קול יהיר נשמע בבירור ושנים העוזרים לו, הם שרים באיטיות ונדמה גם

 מתוך הנאה; אפשר שכך גדמה לי ואפשר שאיטיות זו בשירתם טעמה אחר לגמרי, ואפשר שתוך כדי

 שירתם הם מתיחדים עם רוהו של בן יוסף ועם רוהם של אלפי העולים האחרים לקדוש השם? מי

 יודע את המתרחש בלב אדם המכין עצמו לעלות לגרדום בעוד שעות מספר? בודאי שדוחותיהם של

— בודאי הם מרגישים ם י נ ו ד י נ  שאר גבירים עברים, לותמי ישראל מכל הדורות, אופפת עתה את ה

 בזה ואפשר שמכאן גם טעם ההנאה שאני מרגיש בשירתם. היא חגיגית? לאו-דוקא. יש בזה משהו

 אהר לגמרי, אך איני יודע כיצד לבטאו, לתארו.

 עם המשך השירה נדמו קולם של שנים — ורק הקול הרם נשמע. האהרים כנראה שקעו

 בהרהורים, הם מכינים עצמם לדרך... והנה גם שירת האחד הגיעה לסופה. עתה השתררה דממה.

 הדומיה כה כבדה, גם טרטור הרדיו פסק. וכעבור מספר רגעים שוב: עלי בריקדות ניפגש! זה הוא

 חלומם של לוחמים, בשעה שהם תבושיס בכלא. אך זהו כנראה גם תלומם של לותמים בשעות

 האתרונות לפני סיימם את מלחמתם בעליה לגרדום; עינינו מנסות לחדור בעד הקירות העבים

 ולהציץ לרגע לצינוק הנדונים, להימצא יחד עמם, ללחוץ ידם, לראות את שלות ירושלים על פניהם,

 את לעגם האחרון לכובשים הרוצחים...

 עוד הבוקר ראינום, צעירים ורעננים. צינוק המוות לא השפיע על בריאותם, פריתת פניו של

 יעקב ותויהם העדינים לא כמש בצינוק. בכל יום שראיתים בבוקר וכשהחלפנו עמהם את המילים

— צעדים, התפלאתי מה פורחות פניו של יעקב;  הספורות שאפשר להחליף תוך כדי הליכה של 5 4

 תמיד בת צהוק נסוכה עליהם ועם קריאת השלום אומרות פניו כל כך הרבה. היום עוד הרהרתי,

 אפשר שהצבע האדום של מכנסיו הוא גם שנותן לפניו צבע ורדרד. אך לא, שפתיו באמת ורודות

 ולפניו הבהירים ועיגיו התכולות הרי הן מוסיפות גוון מיוחד, ביחוד כשבת-צחוק של טוב-לב

 מתפשטת עליהן. ועתה? רציתי לדעת מהי הרגשתו? רציתי מאד שידע גם הוא גם האחרים, שאני

 עמהם, שאין הם בודדים בצינוק, שכ ו ל נ ו עמהם, לצדם.

ה נתקרב אליהם  הגיעה השעה 7.50, עוד מעט יוציאונו לעשות צרכינו. אך האם יוציאונו? הרי מ

 ב- 5 מטרים! — בבית התולים כבר יודעים על הכל. מסרנו להם. התקשרנו עמהם דרך חלונות

 וצעקות. גם בחדרים שבתצר כבר ידוע הדבר. כי מבית-ההולים התקשרו עמהם. אנו שומעים מפעם

 לפעם את הקריאות של מ. ושל פ. המדברים ביניהם. מרחוק יכולים אנו להכיר את צלליתו של פ.

 הצמוד לתלון תדר 28. הכדאי לצעוק אליו. מבית ההולים קורא לי יצהק, היש תדשות? — אין. אין

 חדשות: מה מצב רוחם, מה יכול אני לענות לצער הזה? מה יודע אני על מצב רותם של הנידונים?

 אך בכל אופן אני עונה: הם שרים, מצב רותם מרומם! — נזהרתי בדברי, כי יודע אני שמהצינוק

 אשגב לתעלה — שדרכה אגו מתקשרים אל בית התולים, ואף שהאשגב סגור בתלון, בכל אופן

 אפשר שישמעו את דבריגו ואפשר שמישהו יפגע בהם. אך לא, הם לא שמו לב לדברינו. שוב אגו על

 יד הדלת, שומעים את שירתם. שירתם? — לא. שירת יחיד: ״יש לי רעה והיא חולה...״ שיר עצוב,
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 ודרך המסדרון האחד והשני הניצב לו, וקול היוצא מצינוק צר — הרי שיר עצוב זה נשמע עוד

 עצוב שבעתיים. שיר ובו הרבה בתים והוא שר אותו בשקט, באיטיות. האם עלה זבד רעיתו לפניו,

 ואפשר היא באמת חולה? ואפשר אין זו רעה כלל, כי אס אחות או אם? או הכל ביחד, במילים אלו

 הוא מוצא הבעה לכל, לכל היקרים לו בלב ונפש, שזכרם עולה לפניו, שעות אתדות לפני המוות.

 גם שמעון הי׳? זכר את בגי משפחתו בעת גסיסתו. ״גרמתי להם צער רב... להורי הזקנים״, ואפשר

 שגס זה, השר, שאיגי יכול להכיר בקולו, גם הוא מעלה את בני משפחתו היקרים עתה ורוצה היה

 לראותם על ידו, להפרד מהם, לתת נשיקה אתרוגה לרעה אהובה, לאתות יקרה, לאם מסורה ולאב

 יקר. אך הכובש המרצת כבר דאג לכך שזה לא עתן להם. הרי אלה אינם פושעי מלחמה, הרי אלה

 אינם רוצחי מיליונים, להם אין זכות להפרד מקרוביהם. ועל כן הם נפרדים מהם מרתוק, במחשבה,

 בעיון ובהדהור. כן, השר קולו הולך ויורד, אנו שומעים בעיקר את המנגינה, במילים קשה להבחין,

 כי הוא שר בשקט וכנראה שהוא שוקע יותר ויותר בהרהורים. והוא מסתכל, אפשר אל נפשו פנימה

 או מעביר ברוחו את היקרים לו לפני עיגיו וגם שירתו זו מגיעה לקיצה והשתיקה משתלטת. הנה

 מתקרב הקורפורל הערבי למתלקתנו, האם הוא בא לפתוח לנו כרגיל. כנראה שכן. אבל הוא פותח

 רק לשנים שנים. בצאתי, אני מנסה להתקרב אל התיץ המסורג, כך שרק 5 מטרים מבדילים בינינו

 לביניהם. הקורפורל רוגז ומתהנן: הוא יסבול מזה, אגי מבטיתו שרק מילים מספר אגיד. רק מילים

 מספר. מה אומד להם עוד? אני פותח בקריאה הדנילה שלי: "שלום בחורים!״ אבל הקול, הקולי הוא?

 הם עונים לי במקהלה ״שלום משה!״ הס הכירוני, הכירו קולי וגם עגו כרגיל. כרגיל הייתי מודיע

 להם בשעה זו, 8.15 — 8.00 על תדשות אם ידעתי, ועתה? אמרתי להם: "בהורים, כל החברים

 כאן עמכם״, ואחד ענה לי: ״תודה!״.

 יעקב הוא שענה, ואני הוספתי עוד: ״ואתם יחד אלפי חברים בחוץ״. קולי בגד בי הפעם וכנראה

 שבגד בי יותר. הם לא הבינו את המשפט הזה. תזרתי ואמרתי ״ואתכם יחד גם אלפי ההברים שבתוץ״,

 עתה ענה לי שוב אהד בהרגשת סיפוק ובשמהה: ״תודה!״ מי אמר מילה יחידה זו עוד הפעם, איני

 יודע, אך מה חשוב. האם לפחות הבעתי להם את אשר בלבנו, בלב כל אחד מאתנו כאן ובלב האלפים

 בהוץ? האם עורר הדבר להם משהו געים? האם הסירו מילים אלו במקצת את הרגשת הבדידות

 האופפת אותם בצינוק המוות, שעות מספר לפני המוות? גדמה שכן מילתם היהירה ״תודה״, אמרה

 לי שהבינו, שהרגישו שאין הם בודדים. שאת מלתמתם ימשיכו אלפי אתרים, שדמם יינקם שבעתיים

 ינוקם! זוהי המילה האתרונה ששמענו מיפהם. הם מודים. הם אומרים: תודה! ובזה נפסק הקשר

 עמהם, אפשר הקשר האחרון. אפשר עוד נשמע את שירתם האחרונה ב- 2 — 4 לפנות בוקר,

 אפשר גראה את השלשה בבגדים האדומים מטיילים בחצר הסגורה, באולם הסגור ולא נשמע עוד את

 קולם בשאלם על החדשות, על גורל הפליטים שגורשו, על פעולות שנעשו, על אויבים שנפלו... לא

 נשמע עוד את קולס, את צחוקם, את הלצותיהם, את תלומותיהם~ מעתה כבר ברור בהחלט, שבעוד

- 42 דקות יעלה אבשלום הצעיר לגרדום, בן המזרת, הבריא והרענן, המתיק• כשפיו מלא  4 שעות ו

 שיגיים לבגות ומבריקות מציצות מתוכו וכולו אומר פשטות של בן חייל המוכן לכל. ואחריו יעקב

 — בן אירופה, שנלחם בנאצים, במתתרת באירופה הארורה, הרקובה מדם ועתה נותן הוא חייו
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 בעד עמו, ורוצחו הוא בן העם האגגלי ה׳׳נאור״, הכובש הזר שבגד בהתחיבויותיו החגיגיות. ואחריו,]

 בשעה 5.00, יעלה מאיר אל הגרדום, מאיר קצר הקומה ורחב הכתפים שרציגותו אפיינית לו ומזכירה

 בהרבה מתוי פגיו, משהו מדוד רזיאל, שהליכתו בטוחה ואומרת: יש על מי לסמוך. הוא הרציני

 בין שלושתם. מניין באה רצינות זו לבחור צעיר בן 24 — 23 ? האם זה בא בגלל התפקיד, בגלל

 החלק שלקח במלחמה עד כה, או אפשר פשוט בגלל הכרתו וידיעתו את מצב עמו הוא? — ואנו

 עומדים, מסתובבים או יושבים דומם והסרי אונים. כמה ההכרה הזאת בחוסר יכולתך, משגעת! לא.

 לא דק משגעת, היא מדהימה, משתקת ומדכאת. אך אין עצה, אין לעשות מאומה. הדהודים תולפים

 מנושא לנושא, מענין אחד לאחר, דומה לו ומחשבותיך נושאות אותך לזמנים אתרים בשעה שיכלת

 לעשות משהו, ללחום, לפעול, להתנועע, לעזור, לנקום. ועתה גם זה לא, יכול אתה לכסוס ציפורניו

 מעצבנות, מכעס. להתנועע בד׳ אמות של הדרו ולמדדו מקיר אל קיר מאות פעמים וזה הכל; ואתה

־ 20 מטר, ואפשר עוד פתות, שוכבים עתה 3 שנדונו למוות,  יודע כי מקיר זה, במרתק של לא יותר מ

 שבעוד שעות מספר כבר לא יהיו בין ההיים וידיעה זו והוסר אונים זה להצילם, להביא להם עזר

 כל שהוא, להנעים להם במשהו את שעותיהם האתרונות, אינם נותנים לו מנותה. ממילא נזכרים

 בקודמיהם, שעלו לגרדום במלתמה למען עמם וארצם — כשהשנים בקהיר עמדו בצל הגרדום

 היינו כבר בעכו. יום יום צפינו לחדשות, וערב ערב נרדמגו במחשבה, מה יביא לגו המחר.

 בחוץ, אפשר חשבו על כו, רק הורים וחברים מסורים, או אנו האסירים, היינו עמהם בקירות

 הכלא הזר, וידענו שהם בודדים, כה בודדים. ברוחנו היינו עמהס, והם בודאי ידעו שלמרות המרחק

 הגיאוגרפי, הרי לפתות תבריהם לרעיון מצפים כל רגע לשמוע ידיעות משם ועמהס יחד עוברים את

 ימי חייהם האחרונים. בצינוק. לא האמנו שיינצלו מהתליה, מצרים המשועבדת לאנגליה, וצ׳רצ׳יל

 המרצח בלונדון, לא יוותרו על קרבנותיהם. או על כל פנים אין להשוות את המצב אז, למצב עתה.

 בכל אופן המרחק הבדיל בינינו; בכל זאת לא ידענו אימתי יקרה האסון ודריכותנו היתה על כן

 בהרבה פחות. ואחריהם; אחרי השנים מקהיר? באו הרבה פסקי דין מוות, באה ציפיה לאשור או

- 8ו כן ייתלו - 18 לא ייתלו! ה  ל״תנינה״, ואיתם דיונים על סיכויים מבחינות פוליטיות ואתרות. ה

 וייתלו! ייתלו רק חלק! וכדומה, ואחר ע באה ״חנינה״ והיתה שמחה, ירדה מתיחות ודאגה ותפסו

 מקומם שלוה ושמהה. אוי לאותה שמחה — 22 אסירי עולם! או ידענו שלא ישבו לעולם! לותמים

 לא ישבו לעולם במאסר. האנגלים לא יאריכו ימים פה. נמרר להם את תייהם כאן, עד שיצאו מכאן.

 האסירים יברחו, ימשיכו במלחמתם. או בעיקר: אם נשאר הלוחם בתיים, יש לו תקווה שיחזור

 לשורות. אולם המוות... לא הפסיק מלרקוד בכתלי בית-הסוהר את מחול הרצח המתועב. ואז בא

 הרצח השפל של הארבעה. רק למתרת בבוקר נודע על רציתתם, וכמה הדהימה הידיעה! מן הפה

 יצאה רק מלה אתת למשמע הרצח, ״מה?!״ וכך, כעבור מספר רגעים, המשיכה המחשבה: הן זה

 לא יתכן!!! הן רק אמש לפנות ערב דברנו עמהם, התלוצצנו על דא ועל הא! אך בכל אופן כנראה

 שזוהי אמת. אין זה יותר בגדר שמועה, זוהי אמת לאמתה החודרת במשמעותה עד עמקי נפשך. רצת

 מתועב, במרמה עשו מעשיהם, במחשכים, בהסואה ובפחד. היש םימגים יותר מובהקים לחולשתם

 ולמוסריותם השפלה? הפתאומיות שבדבר לא נתגה גם מקום למתשבות הרבה; מעשה השפלות



 88 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 הפהדני הזה הדהים כל כך שהכאב שבא עמו לא נמשך זמן דב. איני מבין מדוע זה כך, אבל על כל

 פנים כך היה, וכך היתה השפעת המעשה על האחרים. לא רק עלי. ולבסוף התחלנו מרגישים שגם

 לזה אנו מתרגלים. כך נדמה לנו. והנה ״מתנחמים״ כבר אתדים: עוד תבואנה הרבה תליות... ואחד

 האומר: בלי תליות לא נשיג את המטרה; ואהד מפרש ומוסיף: הדרך לשחרור זרועה הללים ותליות...

 ואנו ידענו כל זה. והנה זה בא! זה גם מוכית שכבר התקדמנו כברת דרך; ובלב מתעוררת השאלה:

 הרבה עוד הדרך? הרבים הם הקדמות? האם לא די בכל מה שהקדמת האם דמם של ששה מליונים

 יהודי אירופה אינו מספיק? — אך לא, כנראה שלשוא מתו, נחנקו ונשרפו. לשוא! דרוש קרבן עולה

 ממין אחר, דרוש לוחם תרות ולא ״צאן לטבח יובל״, ואת התרות אין להשיג בלי מלחמה. בלי קדמות

 קרב ותליות-רציתות מיד הכובש המתעלל. אך הוא צריך לשלם עבור כל קרבן ביוקר, ביוקר רב,

 בפרט עתה, כאשר כה רבים מבני עמנו נספו. והשאלה, האם נדע לשלם? כי לא הנקמה העיקר, זאת

 ידענו, אך בכל אופן, כל אתד היושב כאן והרואה את מעשי הרצת שלהם ממרחק צעדים בלבד ממך,

 משתוקק לנקמה. לנקמה בלבד, לנקמה בראש וראשונה. מה זה, האם זהו צמאון דמים? והאם יש

 להתבייש בזה? לא! אין להתבייש בזה כלל. דם יקר מאד הם שופכים, דם שרידי משפתות, דם שרידי

 עם מעונה ומושפל זה אלפיים שנה, השואף לתרות, הרוצה בפיגה משלו תתת השמש, הרוצה בגאולה

 ובחרות, בהצלת שרידים ובמין מולדת מחדש. והלב קורא: נקם, נקם ושילם באוייב הכובש והמרצת

 ההורג את אחיך השרידים, המונע ממך את השגת השחרור, הגאולה לעם והחרות במולדת! ואחרי

 רצח הארבעה לא באה הנקמה, אהדה לבוא, נדחתה, משום מה? מדוע? אכזבה מרה, אוכלת, צורבת.

 אך המאורעות רודפים והלב המאוכזב מתפנה להאשים אחרים, לענינים חדשים. והנה השנים בצינוק

 המוות בירושלים. הם ידעו שעות לפני כן על מותם והתכוננו לו יפה... ואם כבר נגזר עליהם למות,

 ימותו בידי עצמם ולא יתנו למרצח את סיפוק תאוותו הרצחגית. הם גזלו בידיהם את ספל הדם

 העברי שהמרצח הכין עצמו לשתותו. ובאיזו מבוכה שקעו התלייגים? הם התכוננו להנאה, למעשה

 רצה מטוקס ולשכר, והנה מה רבה האכזבה, משה ומאיר מנעו מהתליינים את ההנאה הגדולה ביותר

 בכל מעשי האכזריות שלהם בארץ הזאת. משה ומאיר לא נתנו לתליינים את ההזדמנות לטמא

 בידיהם המגואלות בדם אחים עברים את גופם הקדוש. ועלו בטהרה השמימה!!!

 ועתה אלו השלשה: השעה כבר 2.30ו. הסרג׳נט, שעבר זה עתה בביקורת, סיפר שבגדיהם

 האזרחיים כבר הובאו אליהם מן המחסן, שלשה אנגלים שומרים עליהם. מצבם טוב, שנים מהם

 ישנים, יעקב ומאיר, ישנים את שנתם האחרונה עלי אדמות במנוהה גמורה. אבשלום אינו ישן;

 הוא עודנו ער, אפשר לא סיכם עדיין את תשבונותיו עם התיים. אפשר קשה לו, לצעיר שביניהם

 להפדד מן החיים. אפשר גשא בחובו עוד הלום שעדיין לא הגשימו? והסדג׳נט מוסיף ״איט אח נות

 אי סימפיל ז׳וב". ומי יודע מה נעשה בנפשו? — הרב עוד לא בא אליהם, אפשר יבוא ואפשר לא

 יקרא כלל. אמנם ייפגע במקצת הטקס לגבי התלייגים. אבל בואו של הרב יכול גם להפריע אותם

 להתעלל בקרבנות ברגעי חייהם האתרוניס, כאשר התעללו בגרוגר והאהריס. הרב גולדמן בקניה, את

 הרב אריה לוין לא יביאו מירושלים, אף שיהודי יקר זה בודאי היה רץ, בשארית כותותיו, כדי להמצא

 עם קדושים אלו ברגעיהם האחרונים, לקרוא עמהם פרקי תהילים ולהקל עליהם במשהו. ההיה לבו
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 הרגיש עומד בכך? זוהי שאלה אחרת, אבל בודאי היה עושה זאת. לפני שבועיים, כשביקר אצלנו,

 וכמובן ביקר גם אצלם, לא ידע כיצד להאריך את שהותו עמהם. וכשיצא משם, מצינוק הנידונים

 למוות, היה שבור ורצוץ ממש. אך זה לא מנע ממנו מללכת לבית התולים לתולי רות (הוא המבקר

 היהיד שעשה זאת, נוסף לד״ר בלומנטל!) ולבכות שם בדמעות ממש, למראה שני תלמידיו לשעבר,

 מאתת הישיבות בירושלים. אבל הרב לוין בודאי לא יבוא. מין תענוג שכזה, אין התלמים מוכנים

 לזמן לקרבנותיהם בשעות חייהם האחרונות. ואם כן, אפשר שיביאו את הרב המקומי, אך הוא בודאי

 יסרב לבוא, מפני שאין בכותו לעמוד בזה ואינו יודע כיצד לעמוד בזה.

 אני מוכרח להפסיק, מפני שאני שומע ביקורת מתקרבת, ודומה שאני שומע לשונם של התליינים,

 וקול צחוק מסתתר. אפשר שהם זה עתה קמו משולחן יינות וויסקי, ואפשר שזוחי סתם שמהה

 המפעפעת בלבם ומוצאת להם מוצא בקול צחוק? איני יודע, יקירתי אם תביני, לשם מה כתבתי בכל

 זאת. ההוקל לי בזה ששיתפתי גם אותך בכלז איני יודע אם תקראי זאת בלל. אך בל זה אינו חשוב.

 המתשבות כה משגעות במרוצן ובדומיתן הפתאומית; הן מקפצות מענין לענין וכל זה מסביב לאותו

 פצע — חסר אונים, אפסותנו ואי יכולתנו לעשות דבר. ובעוד שלוש שעות וחצי הרי אבשלום,

 שקשה לו עתה להרדם, יעבור כבד לעולם האתר, יעזוב אותנו, יעזוב עולם שפל ועקוב דם זה, וירדם

 בשנת עולמים. ואני יושב כאן, לא הרחק ממנו, ואיגי יכול לעשות מאומה. המביגה את מהי הרגשה

 זו, מה נבזית ומכאיבה הרגשה מחפירה זו! ואין לעשות מאומה, באמת אין בידי לעשות דבר מלבד

 להתיחד עמהם, לחיות עמהם שעותיהם האתרונות; ונדמה שזאת מיטיב אני לעשות בכתיבתי. אני

 מעכב בעד המחשבות מלהתרוצץ כך, ואני מתיתד עמהס, עם נפשם והגיונותיהם האהרונים. אך האס

 יכול אגי לתאר לעצמי מה עובר במוחו של אבשלום, הצעיר הזה, בריא הגוף והרוח? האם יכול אני

 באמת להרגיש את הזיכוך והטהרה שעוברים על נפשו, לפני שיוצאת היא מגופו ועוזבת את עולמנו

 לאנתות? אני מוכרח להפסיק, כי הם באים וקשה להפרד מן הנייר והעט. בי קשה לתת למחשבות

 הופש פעולה שנייר ועט זה גוזלים מהן. השעה 2.45ו הם באים, התליינים השיכורים. עתה הם

 שיכורים מיין ובעוד מספר שעות יהיו בודאי שיכורים מדם עברי; הנבלים, הישלמו עבור שכרון זה

 לפחות בתייהם הנבזיים?,השעה היא אחת פתות רגעים אתדים. מתוג הרגעים נע לאטו. הבקורת

 עברה ואליגו לא הגיעה כלל. אינני יודע מה נעשח בחצר, אבל בטוחים אנו שגם היהודים האחרים

 אינם ישנים ובודאי בחדרים 27, 28 דבוקים לתלונות ומציצים כלפי הצינוק. שלשת הגידוגים הם

 מרכז כולם. האוזן מתאמצת לתפוש כל רתש מהנעשה אצלם. אך אין שומעים דבר, ותוך כדי

 הרהורים אלו יורה תותח הרמדאן וקורא ל׳׳מאמינים״ לסעוד את סעודת ההפסקה. אף שאני יודע

 שצריכה לבוא ירית תותח זו, ששמעתיה זה מספר ערבים בשבוע האתרון — בכל אופן ההרידתנו

 הידיה מאוד. היא הוציאתני מהרהורים מרותקים והתזירתני שוב אל הצינוק, אל השלושה. האם

 גם הם שמעו? בוודאי שמעו והתעוררו משנתם; חבל, תבל שהופרעה שנתם, ואפשר שדוקא עתה

 נרדם אבשלום ולקול היריה התעורר! אבשלום, יעקב ומאיר, יצאו עם תבריהם האתרים לשתרר

 לותמים מן השבי, ועתה הם מתכים למותם... ממילא עולה זכרונם של כל היקרים שנפלו בהתקפה

 זו; עוברים הם אחד אחד לפני עיני, שורה ארוכה, רק ששה מהם הכרתי, חיבבתי והוקרתי. והם
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 אינם. תשעה קרבנות נפלו, מהם שלושה מחבריו של יעקב, אבשלום ומאיר, שיחד עמהם באו,

 פרצו את חומות הכלא ושחררו עשרות בחודים. אך מה מרובים היו הקרבנות, ומה יקרים. כל אחד

 וסגולותיו המיותרות. ובזכרונות מרים כל כך, ומעצמן תוזרות הן אל השלושה, הישנים עתה הם את

 שנתם האחרונה בכלא. פתאום כבה אור חחשמל. החושד כיסה את כל בית הסוהר. אין שום תכונה

 מיוחדת. אני מסתכל בשעון, השעה 01.15. איזה שוטר עובר בחשכה מן השער הראשון, בכיוון

 למבצר. ואחרי רגע או שגייס גשמע הד התפוצצות רתוקה. שבר גיצוץ של תקוה מתעורר בלב ונווע

 מיד. האפשר שידוע הדבר בחוץ שהשלושה ייתלו הבוקר? לא, זה בלתי אפשרי. גיבורי האימפריה

 הבריטית עושים מעשיהם במחשכים ולא יודיעו על מעשה הרצח מראש. הם יודיעו לאחר מעשה,

 לאחר שהכל יעבור ״בסדר״, לפי הטקס. לא, אין זה אלא דבר שבמקרה. התפוצצות זו, אפשר הוא

 מעשה לוהמים, ואפשר שזהו סתם פיצוץ על-ידי האנגלים לשם ביזה ושוד בשעות העוצר בהדר-

 הכרמל. אור החשמל הודלק בכל בית-הםוהר מחדש, אד בו ברגע גשמע הד של התפוצצות רחוק

 יותר. עולה במחשבה שאפשר ואולי הן פצצות-עומק לפני הפלגת אגיות-הגרוש מנמל חיפה, אגיות

- ״שיבת-ציון״. השלטון הבריטי עובד במרץ, שם גרושים וכאן - ״14״ ו  המגרשות את המעפילים ה

 תליות ובמקומות אחרים בארץ חיפושים, שוד ומעשי רצח. שלטון הכיבוש מעסיק את עשרות אלפי

 חייליו בכל שטחי פעולותיו בארץ. וברגע זה כבה החשמל שגית. עתה מרגיש אני בתנועה מבית

 המנהל לבית־הסוהר. מישהו רץ או הולד במהירות רבה לקראת המבצר. כנראה שרגשו במקצת

 התליינים במסיבתם זשלתו לברד מה קרה? הפעם אני מכיר בתנועת הידיס וההליכה שההולד הוא

 הקצין הבריטי פבין. בהניעו לעמוד ההשמל באמצע הדרד הזר האור והאיר: מתברר שהוא רץ רק

 בגופיה לעורו. עם האר החשמל הפסיק ועמד, חשב רגע וחזר על עקבותיו.

 השעה כבר אתת וחצי. שקט ודומיה בכל. נשמעו רק נחירות מספד אסירים בתאים הסמוכים

 ושנתו הבלתי שקטה של החבר בחדרנו. הוא מסתובב מצד אל צד בשנתו ונאנח. הוא נרדם מרוב

 עייפות באתת עשרה, ובכל פעם, כאשר נשמע מהלר השוטרים או פתיתת דלת ברזל זו או אחרת,

 הרים ראשו ונעץ בי את עיניו הגדולות, כשואל: נו מח? ושוב נרדם. בשתים פחות עשרה הופיע

 הסרג׳גט שגית, סרג׳נט ערבי נוצרי. ניגשתי לדלת, שאת מנעולה הוא בדק וכשברכני ב״םבת אל

 כיד״ שאלתיו מה נשמע. אין חדש הוא אומר. ״הם ישגים״. לשאלתי, אם בא הרב או יבוא, הוא ענה

 שהוזמן הרב הראשי מחיפה, אבל מבקשני שלא אספר על כד לאיש. למי אני יכול לספר ולשם מה?

 בקולו משתקף הצער, על מה הוא מצטער והאם השתתפות זו היא משהו פנימי אמיתי, או חיצוני

 בלבד, איני יודע, ואיני רוצה גם לדעת, אד יודע אני שלא הם בלבד עולים לגרדום, כולנו, כל הנמצאים

 אתם כאן, בין תומות ארורות אלו, עומדים יהד עם ההם, לפני הגרדום. אד בכל אופן הם יהיו העולים

 ואנו נשאר אהריהם, אנו — כה חסרי אונים, כה מתוסרי כל יכולת לעזור ואפילו במשהו להם,

 לשלושה. והרגשה זו מכרסמת ומחלחלת עד מוח העצמות. שקעתי שוב בדמדומים בהקיץ. חברי

 התעורר, אינו ישן עוד, שוכב ער כמוני. מסתכלים אנו חליפות בדלת או בחלון. התרנגול של הבית

 השכן התל קורא. אשמורת שלישית. ליל שמורים לנו וליל חיגגה ושמחה בבית המנהל. שם התאספו

 ראשי התלייגים מכל הארץ. לקול התרנגול עוגה אחר, מבית מרוחק במקצת ולאתריו עוד אהד, מבית
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 מרותק, עוד יותר. ועתה עונה התדגגול של שכננו מהדש, ובצדימה כזאת, המעבירה רטט בכל הגוף

 העייף ושעצביו מתותים לכל קול. מתי יפסיק כבר התרנגול לקרוא? אני מרגיש שעייפותי מתגברת

 עלי יותר ויותר. אני שוקע בדימדומים ואיני יודע עוד אם אני ער או ישן. אני שומע את קולי הקורא

 להברי שיעירני, אם ישמע משהו, כי אני תושש שארדם. לאחר שאמרתי לו זאת כנראה שנרדמתי, אך

 תרדמתי לא נמשכה זמן רב, כי כעבור מספר רגעים, אפשר אפילו רבע שעה, קרב אלי ואמר לי: ׳׳הם

 שרים״. ישבתי במיטתי, והקשבתי; נכון, הם שדו בשקט, במנוהה רבה. בבוקר נתברר שבאותה שעה

 ביקר אצלם הרב הספרדי מחיפה או אולי מתל אביב. אין לדעת. ומה הם שרים? לפי המנגינה הם

 שרים ״עלי בריקדות״, את המילים אין לשמוע, למרות השקט. העודם תולמים על בריקדות ואפשר

 מתיהדים הם פשוט, ברגעיהם האחרונים, עם הלוחמים בארץ, ומבקשים מהם ומצווים עליהם,

 הלחמו, המשיכו עד הסוף, עד הנצחון?! על תא קידם הם רשמו: תליות לא יפחידונו! האמנם אין

 הם פוהדים מפני התליה, המצפה להם במרחק מטרים שניים. ועל כן הם שרים. האם גם המלאכים

 אומרים עתה שירה? הרי שירת הבוקר מתקרבת, השעה כבר בודאי אחדי 3. אמנם כן — 3.20;

 רגעיהם האתרונים מתקרבים והולכים והם שרים בשקט ובנהת... אנו עומדים צמודים לסריגי הדלת,

 דוממים, אפילו במחשבה. גם היא עייפה, כגוף עצמו, ואיגה פועלת עוד; על מה עוד אפשר להשוב?

 על לא כלום, על הכל, על הנצה ועל החיים. אך איננו תושבים על דבר, רק אוזנינו קשובות לכל רחש

 מן הצינוק. הרגעים זזים והולכים. המתוג הגדול כבד הגיע לספרה עשר והוא מתקדם והולך למרות

 דממתנו, למרות הדממה הכללית שנפלה על הכל. אך פתאום שומעים אנו צעדים, צעדיהם של

, לפי הקול אנו פה מבהינים שהולכים הם מן הכניסה אל הצינוק. אסיר —  אנשים רבים, אפשר 7 8

 שבתא הקרוב, שדלתו היא מול הדלת התיצונית של האגף מאשר זאת. אך לשאלתנו הוא עונה בקול

 כה שקט, שאין להבינו. זה כמובן מעצבן מאד ואני משתיקו. השעה היא 4 פחות 5 רגעים, כשהם

 נכנסו לצינוק. כאשר שתי דקות של דתש בלתי מובן עבורו, נשמעת שוב שירתם, וקולו של אבשלום

 בראש. הפעם הם שרים שוב את ״התקוה". לשירתם הצטרפו כל ההדרים של היהודים וגם אנו כאן,

 שידת היהודים, תבריהם, מהדהדת בכל בית הסוהר הישן את שנתו. אך חבריו לא ישנו כל הלילה,

 מן התלונות של החדרים, מבית התולים ומכאן, עולה שירת ״התקוה״. הם בודאי שמעו את שירתנו

 ויודעים הם שעמהם אנו, ששומעים אנו את שירתם בעת נשימתם האתרונה, ששמענו את צוואתם

 ונמסור אותה למקום הדרוש. את דפיקת הדלתות שנפתתות מתחת לדגלי הנידון לא שמענו הפעם,

 כי השירה של כולם החרישה דפיקה זו. והשירה נפסקה לבסוף, כששוב עולה קול צועדים במסדרון,

 צעדיהם של התליין ומי לויתו, הרופא הצבאי, מגהל בתי הסוהר ומספר סרג׳נטיס ושוטרים בריטים.

 קלאו יצא בראשם כשם שנכנס, כגראה הוא הוא המוציא לפועל. בסופם יצא הקט. כך מוסר האסיר

 שמן התא הסמוך. איני יודע מה הרגשנו אז, לאחד השירה. בזמן השירה היו מתשבותינו אתו, עם

 אבשלום: רצינו שישמע ויידע שאנו שרים יתד עמו, השמע, הידע? ועתה ריקנות, דממה וכאב צורב.

 בחוץ הולך ומתקדם הבוקר. צללי העצים הולכים ומתבהרים. עורב בודד קורע את הדממה בצרימה;

! ונעלם ע ר ק — ע ר ק — ע ר  קוררעע! ואחרי כן שוב בשלשו אחרות, קצרות יותר ותרות מאוד: ק

 לו אי שם בחוף הים. האם עלו דמעות בעינים? לא! רק דעך משהו בהן ובגרון מחנק נורא. לא העזנו
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 להסתכל איש ברעהו, חששנו שמא נתפרץ בבכי, בזעקה. צפורי הבוקר הראשונות החלו מציצות;

 ילדו של השכן משמיע את בכי הבוקר שלו ובלבנו פנימה הושך ואפלה. לבסוף זזנו קצת ממקומנו

 והתתלנו מתנועעים בין המיטות, צללים מתנועעים עם עלות השתר. ב- 4 ו - 7ו דקות נשמעים

 שוב צעדי אנשים. אנו מאמצים את אזנינו והאסיר השכן את עיניו. אנו משערים שהם הלכו להוריד

 את הגויה הראשונה. ואמנם כך גם מאשר זאת האסיר כשראה את האלונקה והגויה עליה מוצאת.

 השעה מתקרבת ל4.30 ויעקב יעלה הפעם. איננו עוזבים כבר את הדלת, מפגי שאפשר והם לא

 יחכו בדיוק לשעה 4.30. אפשר רוצים הם להפטר מזה יותר מהר. ואמנם ב- 4.26 הס גכנסים שוב

 לצינוק וכעבור שתי דקות שוב עולה שירתם — שירת השניים. אנו מצטרפים אליהם מיד. עתה

 אני שם לב במיוחד לעקוב אחרי קולס של השניים. קולו העדין והרך של יעקב נדם עם הגיעו למלה

 בלבב... הוא הספיק רק לומר ״כל עוד בלבב״... ונדם. שירתו נפסקה על ידי הרוצחים שהניעו את

 המנוף שפתת את ברגליו את התהום והביא את המהנק בגרונו... הם לא נתנו לו אפילו לגמור את

 שירו. עתה ברור שגם עם הראשון עשו כן, אבל אז לא יכולנו להרגיש בזאת, מרוב התרגשות. עתה

 גדם קולו וגופו עודנו מפרפר כלא משלים עם המוות, אבל הכרתו כבר אינה עמו, נשמתו כבר פרחה

 ועלתה והתחברה עם זו של אבשלום חברו, עם זו של משה ומאיר, של דב וחבריו, של אליהו חכים

 ובית-צורי, של בן-יוסף וכל יתר גיבורי ולוהמי החרות. עווית תוקפת גופי. אני מרגיש שקשה מאד

 לסיים אפילו את הבית הראשון והפזמון. השרירים רועדים מעצמם, הרטט מקיף את כל אברי הגוף,

 האם לא תבוא התמוטטות? באזנים עוד מצלצל סלסול המנגינה של העולה לגרדום, כל עוד בלבב...

 והמנגינה נפסקה, שירת חייו נפסקה"בלבב״ לא שר עוד ולא ישיר, לא ילחם עוד, לא יראה עוד את

 אחותו היחידה ששרדה מכל בני משפחתו והיא לא תראהו עוד בתיים. יעקב סיים את תייו והוא

 הרי לא תי כמעט, כמעט — רק סבל, רדיפות ומלחמה היו מנת חלקו! אך אפשר ואלו הם החיים

 היפים ביותר לצעיר עברי בימינו!

 צללי הלילה נסוגים עתה במהירות רבה יותר. הטבע מתעורר לקראת יום חדש. שוב קרב העורב

 ועמד על גדר האבנים שממול והצריח בקולו רק פעם אחת — קרררע! משק כנפים נשמע מעבר

 להלון, בודאי איזה שתף עזב את קנו לקראת ציד בוקר ראשון.

 זקן משתעל בבית סמוך ובודאי אינו יודע כלל שזה עתה בוצע רצח שפל ביותר, רצה בדם קר,

 והטקס ״הוקי״ של משעבד וכובש. התרנגול קורא שוב ושוב ואינו נותן מנות. ״עורו ישנים לעבודת

 הבורא!״ אך אנו איננו ישגים כלל, אנו ערים מאד; צריחתו מרעידה כל עצב ורגש. והוא אינו תושב

 כנראה כלל לסיים. בחוץ כבר אור כמעט, רואים כל תנועה שעל הכביש המוליך מן השער הראשי אל

 המבצר. אך התנועה מועטה. התליינים עוד לא סיימו את תפקידם, עוד לא הרוו את צמאונם לדם

 עברי. עיניהם עוד לא שבעו בפרפורי הגופות הצעירים על הבל התליה. והנה בין כה וכה הוצאה גם

 הגויה השניה והשעה כבר 5 פחות דקות אחדות. התלייגים יצאו ושוב נכנסו ואנו הרהורינו העבירונו

 את שעת הצפיה ולא הרגשנו כיצד עברה הצי שעה זו. שמענו את סגירת הדלת מאהוריהם ודבקנו

 בדלת הברזל.

 הפעם עולה רק קולו של מאיר, קול ברור ועמוק. ״כל עוד בלבב״... אנו לא תיכיגו כבר, כי
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 רצינו שישמע שלא שכתנוהו, שידע בשניות האתרונות של תייו שלבנו דופק עם לבו את דפיקותיו

 האחרונות, והמשכנו מיד בשירת קריאה: ״פנימה!״ עם דפיקת הבנג של דלתות הגרדום נעצתי עיני

 בחברי שעמד על ידי ושר-צעק כמוני. זהו הסוף, זה הסיום של פרשת השלישיה. הוא הבינני. שירת

 הבתורים מכל יתר ההדרים הצטרפה לשירתנו. מבית החולים נשמע היטב קולו של מ. ומחדר 28

 קולו של פ. הצרתני. גם נשמתו של מאיר עולה ופורחת ומתחברת אל נשמות תבריו. גם לו, למאיר,

 לא הניחו לשיר את שירת ״התקוה״ עד הסוף. בגורלו נפל התלק הקשה ביותר, ללוות את האחד

 ואת השני; לדעת שיעקב זח שקדמו, מפרפר במרחק שני מטרים ממנו על תבל התליה והוא היחידי

 בין צרים ואויבים. הם בודאי מצפים שישבר, שיפול ברותו. אך לא זכו לכך. שירתו היתה כה צלולה

 ושקטה; היא הביעה את כל עוז רוחו וטוהר נפשו. הוא בז להם לשומריו, לרוצחיו והוא שר: כל עוד

 בלבב פנימה...

 עכו לא זכתה עוד לשירת גבורים כזו, ליל שירה היה הלילה והבוקר הביא עמו שוב שירה...

 המתארת את לעצמך טעמה של שירה זוז ובלב עולה רק משאלה אחת, שהברי הביעה במלה

 ״נקמה!״ הידעו לנקום? הידע הנוער להמשיך? היצטרף בהמוניו למלחמת התרות, לגרוש האויב

 משערי ארצנו?

 התליינים מתפזרים אחד אחד. בראשם הולך קלאו. הוא הובא כנראה במיוהד משכם לשם כך.

 כובעו מורם במקצת ביהירות האופינית ל״גיבור״ האימפריה ובבוז גמור לכל הבריאה כולה והוא

 צועד לקראת כוס הויסקי שלו. כעבור 10 דקות נראה הקט היוצא מן הגשר שליד המבצר כשרק

 מעיל של משטרה וכובע בידו, אך מכנסיו אזרחיים. הוא כאילו מדוכא. מסתכל ארצה, צעדיו כבדים,

 האפשר שהתנהגות הבחורים נגעה בנפשו? היש לו נפש בכלל? היכול גם גופו המסורבל לחדור משהו

 קדוש וטהור כזה?

־ 5.30 החלה המשטרה עוזבת בשיירה את המבצר. משאית מלאה שוטרים, הובילה כנראה  ב

 גם את הגוויות. מכונית של קציני הכלניות ושוב טנדר. רעש רב נשמע מחוץ לשער הראשי. תנועת

 מכוניות וטרטורן. כנראה שהגוויות מובלות למנוחתן האהרוגה.

 גם דלתותינו נפתחות, אך אין תשק לקום ולצאת, אין תשק לראות פני תבר, יש רק רצון

 להתבודד ולידום. המתיתות מצצה את שארית כותות הגוף והנפש ויש רצון כביר לשקוע בתרדמה,

 במנוחה, אך המחשבות, ההרגשות וכל שאר החוויות אינן מניתות, על כן שוב פגיתי לכתיבה. כי קשה

 מאד לפגוש בעיני תברים, שואלות ודורשות, הדיברת איתם? מה דיברת? מה אמרו - ושוב להחיות

 כל אותן התויות שהשאירו עקבות כה עמוקים בלב.

 איגי יודע עדיין מה יביאו ידיעות העתון. השעה כבר 7.15, אך אין אפשרות לשמוע את הדשות

 הבוקר, כי אין מרשים לפתוה רדיו. האם ידע הישוב מה מתרחש כאן הבוקר? הידע מבעוד לילה?

 האם עשה משהו? מלבד עזרתו למציאת ההטופים, להצלת חיי האננלים, מרצחי הילדים והנשים?

 הידע גם לעשות משהו גם למען בגיו העולים לגרדום, למענם ולמען ארצם? הידע לעשות משהו,

 מלבד פניה-בקשה אתרונה מן העריץ בארמון?

 על כל זה נדע רק מעתון הבוקר. אך כל זה בעצם כבד אינו מעניין. הס, המוני הישוב העברי לא
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 הצילום, כשם שהצילו את השוכנים בבית הדרנ קרבנות לא הקריבו למען אחיו-לוחמיו, קדבנות הם

 הקריבו למען חיי מרצחים בריטים. הם, השלושה, כבר אינם בין החיים, רק רוחם מרתפת כאן ובכל

 מקום. משאלתם האתרונה בודאי שתתמלא, על ידי חבריהם לנשק ולרעיון, על ידי אלה הלוהמים

 העברים לחדות עמם. הנקמה תשולם לא רק בדם אויב, כי אם בהשגת המטרה שלמענה נפלו; הנוער

 העברי הלוחם לא יכזיב, אחים יקרים, בזאת הייתם בטוחים לפני מותכם וצדקת בחשבכם כך.

 (עכו, בוקר, י״ב במנהם-אב תש׳׳ז״)
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 פרק ארבעים ושלושה

 בריחת גאולה כהן ־ פיצוץ שחנה
- התנקשויות ־ פריצת מבצר עכו

 בריחתה של גאולה כהן מבית־הסוהר

 גאולה כהן הייתה קריינית תתנת השידור של לח״י, כאשר נתפסה בפשיטת הבולשת הבריטית

 על התחנה ברחוב השומר3, בתל אביב. גאולה נאסרה ונכלאה בבית הכלא לנשים בבית לתם. לאחר

 שניסיון בריתה אתד שלה נכשל, היא רקמה רעיונות לברות דרך בית התולים הממשלתי בירושלים,

 כדוגמת עמנואל הנגבי, אך גם ניסיונות ההתתלות שלה לא הצליתו להביאה לבית התולים. בדרך מקרה

 היא באמת תלתה בדלקת ריאות ותוך שהותה בבית התולים הועלה הרעיון להבריהה משם בדרך

 מקורית. היא נמצאה תתת משמר שוטרים מזוינים כבד שלא הניהו לשום יהודי להיכנס למקום מבלי

 שיעבור ביקורת יסודית. לעומת זאת, קלה הייתה כניסתם ויציאתם של ערבים. עובדות אלו הניעו את

 תברי לת״י לשלב בתכנית הברתתה את קבוצת הערבים מהכפר אבו-גוש, שהייתה פעילה בלת״י.

 לשם מימושה של התכנית, הייתה גאולה זקוקה לזמן נוסף. מכאן שמנהל בית-הסוהר, ברומפילד,

 לחץ על הרופא היהודי, ד״ר כהנא, להחזירה לבית-לתם בהקדם. בסופו של דבר, עלה בידה לשכנע את

 הרופא להשאירה בבית-החולים שבוע נוסף.

 בפרק זמן זה התבשלה התוכנית: להסתלק מבית-התולים בשעת הביקור היומי של קרובי התולות,

 בצהרי היום.

 גאולה בתרה את המשמרת המתאימה ביותר, בה הייתה תורנית אחת הסוהרות הערביות, שהייתה

 צמודה אליה. סוהרת זו הייתה נרדמת במשמרתה בלילה, וביום כשהייתה צריכה לפקות עליה עין,

 הייתה רגילה לפטפט עם התולים והאתיות ללא הפסק. היא אשר ליוותה אותה אל תא השרותים. היא

 נועדה לסייע לגאולה בבריתתה, מבלי שתהיה מודעת לכך.

 התוכנית התבססה גם על עזרתה של אתות עובדת בבית-התולים בשם תמר, אשר הייתה אוהדת

 מסורה של לת״י והייתה המקשרת בין גאולה והחברים בסניף לחייי בירושלים, שבראשו עמד לוט
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 (יצחק חסון).

 אבו גוש הוא כפר ערבי בהרי יהודה, מערבה לירושלים על הכביש אל השפלה. הכפר נקרא על שמה

 של משפתה מוסלמית שהתיישבה במקום הזה במאה ה-6ו, בראשית שלטון התורכים בא״י ושלטה

 על הסביבה. ריב שרר בין משפתת אבו-גוש לבין משפתת החוסיינים של המופתי הירושלמי וקשרים

 הדוקים שררו בינם לבין היישוב היהודי. היא מכרה לקרן הקיימת את הקרקעות שעליהן הוקם קיבוץ

 נוה-אילן.

 יוסף אבו-גוש, נצר לאתת המשפתות המיותסות הותיקות של הכפר סבר כי כדי ליישב את הסכסוך

 היהודי-ערבי יש לסלק תתילה את הבריטים מן הארץ, ואז כבר תימצא הדרך לתיות בשכנות טובה עם

 היהודים. כך הגיע למתתרת לחייי והיה פעיל בה. הוא גייס הברים נוספים מבין ערביי הכפר, העמיד את

 ביתו לרשות המתתרת לאישפוז פצועים, רכש נשק וחומר נפץ ומסר מידע למתלקת המודיעין של לת״י.

 בהיותו בעל השפעה על תלק מצעירי הכפר, ריכז את שורותיהם למען המתתרת. הוא הציע למרכז לת״י

 לארגן יתידות מקרב הערבים שיילחמו בפיקוד לח״י, כתברים לכל דבר, ויוציאו את המלתמה בבריטים

 אל השטתים שבדרך כלל היו סגורים בפני הלותם העברי.

 ההצעה נדתתה לשעה מתאימה מתוך תשש שבאין תינוך פוליטי קודם, עלולה המחתרת להקים

 יתידות מאומנות ומאורגנות, שכעבור זמן מה יישמטו מהשפעתה ופיקוהה. אולם הקשרים עם הכפר

 ועם יוסף אבו-גוש נתהדקו עם הזמן. אהד ממבצעיהם של יוסף אבו-גוש ותבריו, שזכה להד תקשורתי

 רב, היה הסיוע לכריתתה של גאולה כהן מבית-התולים הממשלתי במגרש הרוסים בירושלים באפריל

.1947 

 בבית התולים שכבה ערבייה זקנה, תרשת-אילמת ותולה מאוד. יוסף אבו-גוש בלווית בתורה

 תימניה, חברת המתתרת, שהעמידה פנים שהיא אשתו, באו ביום 14 באפריל 1947 לבקר אצל הזקנה

 ובהזדמנות זו הטמינה הבחורה תבילת בגדי ערביה בתדר השירותים של ביה״ח. האתות הוציאה את

 גאולה מהמיטה והוליכה אותה לעבר בית השימוש, כשהשוטר הבריטי ממתין במסדרון. בעת שהותה

 בשירותים, יצאו אבו-גוש ו״אשתו״ למסדרון, ובו בזמן הופיעו שני דודוניו של יוסף, אף הם משתפי

 פעולה עם המתתרת, ופיתתו תיגרת ידיים ביניהם לבין עצמם, בכוונה להסית את דעתו של השוטר

 הבריטי. אז השמיע יוסף אבו-גוש קריאה מוסכמת וגאולה יצאה מהשירותים לבושה בבגדי ערבייה,

 יצאה משטת בית התולים, נכנסה היישר למכונית שהמתינה לה והסתלקה. יוסף אבו-גוש ושני דודוניו

 נאסרו וישבו תבושים בבית סוהר במשך תודשים רבים ועונו קשות כדי לגלות את קשריהם עם לת״י,

 אך הם לא גילו דבר. גאולה תזרה לקריין בתתנת השידור של לחייי.

 בספטמבר 1948, לאחר שיוצאי לח״י התנקשו בחייו של הרוזן ברנדוט, נעצר יוסף אבו-גוש בתור

 חבר לח״י לשעבר וזכה ליתס משפיל מצד שלטונות ישראל. רוב אדמותיו הוחרמו, נרדף ועבר לירדן

 כשתזר הוא שקע בדיכאון. הוא קיבל את אות על״ה(עיטור לוחמי המדינה), את אות לחייי ואת עיטור

 אסירי השלטון הבריטי. הוא נפטר ב- 1996.
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 מכונית תופת במחנה המשטרה הניידת בשמנה

 הבאתה של בעיית ארץ-ישראל בפני ארגון האומות המאותרות על-ידי בריטניה, כוונתה לא

 הייתה, כאמור, כדי לוותר על המנדט, אלא כדי להביא בפניו את הבעייה לשם קבלת עצתו כיצד לבצע

 את המנדט - כדברי שר המושבות, קריץ ג׳ונס.

 בריטניה הייתה בטותה כי ארצות-הברית תתמוך בעמדתה לפי ה - ״דוקטרינה התדשה של

 טרומן״ וגם ברית המועצות תמשיך במדיניותה האנטי-ציונית המסורתית וכך תוכל בההלטה מתורשת

 להמשיך ולשלוט הלאה בארץ-ישראל.

 לת״י סברה, שעליה מוטל עתה להזהיר את הציבור מפני אשליות בנתינת אמון בכוונות הבריטים

 מצד אתד, ובהגברת המלתמה בהם כדי להוכיח להם, כי שלטונם כשל ואין להתזיר את הגלגל אתורה,

 מצד שני.

 ואמנם התטיבה הלותמת של לת״י לא התמהמה.

 בימי תנועת המרי העברי ניסתה ״ההגנה״ להתקיף את שרונה, שהייתה מבצרה של המשטרה

 הבריטית. המתקיפים הצליתו לתבור למתנה פנימה, אך כאשר נתגלו והותקפו בירי האנגלים, הם

 נאלצו לסגת בגלל הפקודה שקיבלו לא להשיב אש. ארבעה מאנשי ״ההגנה״ נהרגו והפעולה נכשלה.

 לת״י תכננה לתדור אל המתנה בהסוואה של עובדי שירות הדואר והטלפון הממשלתי.

 ההצעה לביצוע התוכנית באה מאת אתד החברים, שמעון קרבינסקי, שהיה מנהל מחלקת הכבלים

 התת-קרקעיים באגף ההנדסה של הדואר הממשלתי. כינויו בלת״י היה ״גדעון״.

 גדעון הכיר את מתנה שרונה היטב מבפנים. בתוקף תפקידו הוא היה נכנס ויוצא למשימות התקנה

 ותיקון של מערכות הטלפון. במסווה של עבודות תתזוקה יזומות התדיר את שני הלוהמים, יששכר

 הוברמן(יעקב) ורתמים אלבלק(ג׳ימי), שנבתרו לביצוע הפעולה, למתנה שרונה בין אנשי התתזוקה.

 מספר שמעון:

 "הייתי צריך להרגיל את כות המשמר לתנועותיי דרך השער. בארגז של המכונית הצבתי את גליל

 העץ (שפולה) הגדול ביותר. במשך למעלה מתודשיים נכנסתי ויצאתי עם צוות ההתזקה עשרות

 פעמים, עד שלצוות האבטחה נמאס ממני והם הפסיקו לבדוק את משאית הדואר הקטנה. רכב הדואר

 בלט בצבעו האדום ובתנועותיו ברחוב הראשי ובחניותיו ליד הבניין המרכזי בלב המחנה. מסרתי

 לאנשי המבצעים והמתלקה הטכנית "שפולה״ ריקה שמולאה ב- 250 ק״ג הומר-נפץ, מחופים

 בכבלים חיצוניים להסוואה. כעשרה מטרים מחוץ לגדר המחנה וממזרח לשער הכניסה הראשי

 למהנה התנשא עמוד בולט בגובה בתשעה מטרים עם קווי טלפון בין-עירוניים. הייתי משאיר את

 המשאית האדומה בתוך המתנה ומרגיל את השומרים שזוג עובדי תחזוקה יוצא עם סולם לבדוק,

 כביכול, את קווי הטלפון עם שתי שפורפרות בידיהם. ״הטכנאים״ נהגו להשעין את הסולם על

 העמוד הגבוה מהוץ לשער הכניסה הראשי למהנה וללכת לקיוסק הסמוך מעבר לדרך פתח-תקווה

 (דרך בגין), ולשתות גזוז.

 ביום הגורלי, ה־25 באפריל 1947, תיאמתי עם מתלקת המבצעים, שבשש ותצי בבוקר אצא
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 לפזר שש קבוצות עבודה ברחבי העיר. לאתר ירידת אתרון הפועלים ליד תיאטרון ה״אוהל" בפינת

 כיכר דיזיגגוף, נשארתי רק עם הנהג הערבי, סליבה חורי. במקום היו אנשי לחייי מחופשים לשוטרים

 בריטיים. הם ביקשו מאיתנו גיירות ודרשו שגצא מהרכב. הם השתלטו על הרכב והשכיבו אותנו

 מאחור. מישהו מהשכנים ראה את המתרחש ודיווח למשטרה שמכונית דואר נחטפה. "התוטפים"

 הורידו אותנו בגבעה מחוץ לעיר, חבטו בנהג הערבי במכת אקדח, השאירו עלינו שמירה והסתלקו"

 מהתורשה בבני-ברק, שם הושארו השניים, הועברה המכונית למקום בו הוטען בה מטען חומר

 הנפץ, ו״הותאמו" תעודות המכונית על-ידי מומחי מתלקה וי:

 עם גמר ההתקנה, נסעו שני הלותמים יששכר הוברמן(יעקב) ורתמים אלבלק (ג׳ימי), שהתתפש

 לנהג הערבי, הישר אל שער המחנה. לאחר בדיקה שיגרתית של תעודותיהם ניתנה להם רשות כניסה.

 יעקב וג׳ימי הגיעו במכונית למגרש-התניה המרכזי במתנה והתנו אותה בין בנין-המפקדה לבנין-

 הקשר. יעקב הודיע למרכזנית שעליו לתקן קוים שיצאו מכלל שמוש, לאתר שהרשות נתנה לו ללא-

 קושי, כי תמיד היו שם קווים מקולקלים, הביא עמו יעקב מן המכונית כלי-עבודה, כשהנהג נושא אתריו

 סולם מתקפל. עד מהרה זנתו את המרכזת וקרבו ברגל אל השער, מבקשים לצאת ולבדוק אם אין סבת

 הקלקול טמונה בתוץ. גם הפעם הניתו להם הזקיפים לנוע כאות-נפשם. משנוכתו שהתהבולה פועלת

 כרצוי, שאל יעקב את הערבי המטומטם היכן האפרכסת. היא לא הייתה עמו. להנאתם של הזקיפים

 הבריטיים תרף וגדף יעקב את"הערבי״ ג׳ימי והאיץ בו להביא את האפרכסת. ג׳ימי רץ כתץ מקשת

 אל המכונית. הוא תזר כשהאפרכסת בידו, אבל לא לפני שחבר, בלתיצה על מפסק-זרם, את מנגנון-

 ההשהיה במכונית-הממוקשת. השניים נמצאים כבר מתוץ לגדרות, אך הזקיפים עודם מסתכלים בהם.

 ג׳ימי משעין את הסולם על עמוד-טלפון. צריך לטפס למעלה לצורך בדיקה. בינתיים נמלכו בדעתם:

 עליהם לרוות את צמאונם. הם עברו אל דוכן שמעבר לכביש והזמינו גזוז. בעודם לוגמים מן המשקה

 הצונן, עקבו אתר הזקיפים. אלה כבר שכתו את השניים, בשלווה שלם יעקב את דמי-הגזוז ושניהם

 הסתלקו מהמקום.

 מאחורי הקיוסק חיכתה להם מונית. המונית זזה מהר. השעה 11.15. הם הספיקו להגיע לרתוב

 מזא״ה, כאשר אירעה התפוצצות שהרעידה את חל-אביב.

 קצין ושלושה שוטרים נהרגו, נהרסו מחסני-קשר, מרכזת-טלפונים ומכונית-אלתוט.

 יותר מכל כאב ללונדון אבדן-היוקרה. לא דבר קטן הוא: מבצרה השמור והמוגן של המשטרה

 הניידת, שאנשיה תייבים לעמוד תמיד הכן כדי לתוש לכל מקום-פורענות — מבצר זה הותקף בידי

 אנשי לת״י.

 גדעון נלקח לחקירה לאחר הפעולה. הוא נתקר על-ידי סגן מפקד ה- .C.I.D, אך שותרר ושב

 לתפקידו בדואר. לימים, הגה את פיצוצו של ״ביח-הדר", מבצרם של הבריטים בת״א.
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 ההתנקשות בא.א. קונקווםט

 א.א. קונקווסט היה ראש הבולשת (סי.אי.די.) במתח היפה. הוא היה אתראי לשורה ארוכה של

 פשעי מלחמה כלפי המחתרת העברית והיה על הכוונת של לחייי זמן רב. קונקווסט היה בלש יעיל

 ומסוכן. היו לו מודיעים טובים וידע להפעילם כדבעי. בידעו שהמחתרת עוקבת אחריו, ידע להיוח

 זהיר. היה מתליף את תלבושתו לעיתים קרובות ונהג לנטוע במכוניות קטנות מרופטוח. שומר-ראש

 קבוע היה מלווה אותו כצל. ימים רבים התחקו אנשי לחייי אתריו, כדי לבצע את פסק הדין שהוצא

 עליו, אך לשוא.

 משניתנה ההוראה להוציא לפועל את פסק דין המוות על קונקווסט, לא הייתה ברירה אלא לסמוך

 על המקרה ועל תושייתם של הלותמים.

 יום יום היו חוטפים מכונית ונהגה הוחזק באחד הגנים הציבוריים.

 על ביצוע הפעולה הופקדו יעקב פנסו(גואל) ואבנר גרושוב (יואב). ימים רבים לא שיחק המזל

 לגואל ולאבנר, שערכו אח המעקב אחר קונקווסט.

 אז עלה בדעתו של גואל לערוך את המצוד גם ביום השבח, שברגיל לא היו מבצעים בו פעולות.

 עמדו לבצע את הפעולה לא באקדתים, כי אם בתתי-מקלעים, שכות האש שלהם גדול ותזק יותר.

 הפעולה יצאה לפועל ב- 26 באפריל 1947.

 באתד הרתובות הסמוכים למטה-הבולשת, גלו גואל ואבנר באותה שבת את מכוניתו של קונקווסט.

 כעבור זמן-מה הוא יצא בלוית שומר-ראש ושניהם נכנסו למכונית. גואל ואבנר נסעו בעקבותיהם.

 גואל נהג ואבנר ישב במושב האתורי ותת-מקלע בידו. הוא התכונן להוציא את הכלי מבעד לתלון

 ולשלוח צרור לעבר קצין-הבולשת. ברגע האחרון הביט גואל בראי הקדמי וראה משורין של הלגיון

 העבר-ירדני נוסע אתריו. אילו פעלו באותו רגע, היה המשוריין מתסל אותם כהרף-עין. עד מהרה

 קבעו השניים כי המשוריין נוסע אתריהם אך במקרה. המשורין פנה לדרך תל-אביב, ושתי המכוניות

 האתרות — לשדרה המוליכה להר-הכרמל. ליד תנות ספיני׳ס עצרה מכונית הבלשים. הם נכנסו

 לתנות. גואל ואבנר הסתובבו בסמטאות שבסביבה ותנו מולה.

 הקצינים יצאו מספיני׳ס כשידיהם עמוסות בקבוקים ותבילות. קונקווסט עבר אל צד המכונית

 הפונה לכביש. באותו רגע עברו גואל ואבנר במכוניתם ליד מכונית הקצין. התת-מקלע הופעל

 וקונקווסט צנח מייד. הלוחמים החלו לסגת בשדרוח או״ם לכוון הדר-הכרמל. באחד הסבוכים נפתתה

 לעברם אש כבדה ממשרדי ממשלה בסביבה. כדורים אתדים פגעו במכונית. רסיס פגע בגבו של גואל.

 דם החל קולח מן הפצע. ברצותו לפנות שמאלה נתקעה המכונית בעמוד-תשמל. השניים ירדו ממנה

 וכל אתד בנפרד השתדל לפלס לו דרך להר-הכרמל. גואל עבר תתלה בשכונה ערבית-נוצריח. כבר

 ניתן אות אזעקה, האנשים שנקלעו בדרכו עודדוהו, בראותם אותו שותת-דם. הוא לא פנה אל איש

 בבקשת עזרה. אך במרחק-מה היה מתסום של ״כלניות". את המתסום אי-אפשר לעבור כשהתולצה

 צבועה בגבה בדם טרי. גואל חחליט לשטוף את חולצתו. הוא נגש לבית, שלפי השלטים בתזיתו גרו

 בו יהודים. בדירה הראשונה שצלצל בה נפחתה הדלת. האיש שעמד בפתח הביט בפצוע שותת-הדם
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 ומהר לטרוק את הדלת. מהשש שטפום כזה עלול להודיע למשטרה על פצוע בסביבה, התרתק גואל מן

 הבית ונכנס לבית אחר. בדלת שנפתחה עמד הפעם יהודי שלא נבהל. הוא הכניס את גואל הביתה ובלי

 אומר הראה לו את תדר-האמבטיה, פתת את הברז והביא צמר-גפן, להניתו על הפצע. גואל לבש את

 התולצה ששטף והתכונן לצאת. בעל-הדירה הכה לו בפתת עם כוס קפה קר. הפצוע התעודד במקצת

 מן הקפה והסתלק מן הבית בשלום ובתודה.

 עתה עבר גואל ליד המתסום הבריטי, כשהוא שורק שיר-תיילים ידוע. לא עצרוהו. בקרבת-מקום

 אמורה הייתה להמתין מכונית לעזרה ראשונה, בה צריכה הייתה להמצא גם נילי(תנה מרפיש). גואל

 לא מצא אותן. מאותר יותר נודע לו, כי אבגר הקדים ודיות שגואל נפצע ומת. גואל הצלית להגיע לאתד

 התדרים ושם מצא את נילי. היא לא האמינה למראה-עיניה. היא התכוננה כבר להודיע על מותו. ספורו

 של גואל היה מאלף. אכן, עוד נותרו אנשים שטרקו את הדלת למראה לותם פצוע, כמו לפני תמש

 שנים, אבל עתה היו גם אנשים שמוכנים היו לעזור, לסעוד, תרף הסכנה.

 גואל החלים מפצעו לאחר טיפול על-ידי המחלקה הרפואיח של לחייי, וזכה להשתתף בפעולות

 נוספות רבות.

 נסיונות התנקשות בסת׳נט קילי

 הסרג׳נט קילי היה אהד הבלשים הבריטיים המצטיינים בבולשת ונתשב לאתד המסוכנים שבתבורת

 הבלשים במתח לוד. היו לו מודיעים רבים והיה בקיא בכל המתרתש ביישוב. מצד המתתרת הושקעו

 מאמצים רבים כדי לתסלו, אך בסופו של דבר, האיש הצלית להתתמק מידו המענישה של לח״י.

 באתד המקרים הוטמן מוקש בדרך לוואדי רובין, מערבית לראשון-לציון, בה אמור היה קילי לנסוע

 לאימוני מטוות. בדרך מקרה הגיעו למקום בו הוטמן המוקש פועלי זיפזיף והתלו להעמיס את התול על

 המשאית. בינתיים עברה מכוניתו של קילי וכך ניצלו תייו. היה זה בתקופה שלאתר ״הסיזון״(הגדול).

 קילי הועבר למחוז היפה והמעקב אתריו נמשך. לאתר שנקבע על ידי מתלקת הידיעות של לח״י

 שקילי סועד במסעדת ״האס״ בחיפה, הוחלט לפגוע בו שם.

 לפי התכנית, על שני תברי לח״י, אליהו דהאן(דני), נסים נגר-לוי(מתי) היה להיכנס למסעדה

 ולירות בקילי ובתבריו הסועדים איתו. מלבד יעקב פנסו(גואל) מיועדים היו להשתתף בפעולה דוד

 שנוויס (זמיר), צפניה שווילי(גלעד), ותיים אתישר (אבנר), שימתינו בתוץ בעמדת תיפוי במכונית.

 אולם בדרך לפעולה אירעה תקלה תמורה: דני הכניס לכיסו רימון רעש וקופסת גפרורים ביתד ומחיכוך

 הגפרור נדלק הרימון, התפוצץ ופצע את דני ואבנר. הבתורים נטשו את המכונית והחלו לנוס. זקיף

 ששמר בסביבה השגיח באבנר בהיכנסו לתוך בית כדי לבקש עזרה והזעיק את המשטרה. כלעג הגורל,

 קילי בעצמו הגיע למקום ועצר את אבנר וגם את דני, שלא הצליח להימלט בגלל פצעיו. השניים

- 20 שנות מאסר, תודשיים לפני עזיבת הבריטים את הארץ. לשמע פסק דין זה  הועמדו לדין ונידונו ל

 שאל אבנר את השופטים: "האם אתם באמת חושבים שתשבו עוד עשרים שנה בארץ הזאת?״.
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 תודש לאתר מכן נכנס עוזי הג׳ינג׳י(דב ברמן) למשרד הנסיעות "פטרה" שבקומה השנייה של

 מסעדת"האס״, בה ישב קילי במרפסת, עוזי ביקש כרטיס נסיעה ואגב כך הוציא מנרתיק הכינור שנשא

 עמו, תלקים של תת מקלע מפורק, הרכיבו בקור רוח לתדהמת הפקידים, ניגש לתלון וירה צרור ארוך

 ומדויק בקילי. לאתר שסיים את מלאכתו יצא בשקט מן המסעדה והסתלק במכונית שהמתינה לו.

 תרף הידיעות שפורסמו בעיתונות על שקילי נפצע אנושות, הוא יצא מכלל סכנה ופונה מן הארץ

 לאתר זמן.

 פרשת אלכסנדר רובוביץ והארגון ״הצבאי הבריטי״

 הצלתת מלתמתם של ארגוני המתתרת והנפגעים הרבים בקרב הכותות הבריטיים הגבירו את

 מרירותם של רבים מהקצונה הבריטית ויתידותיה, ודתפו אותם לבצע מעשי נקם מאורגנים נגד

 יהודים. לשם כך התארגנה בצבא הבריטי קבוצת קצינים מתתרתית שקראה לעצמה"הארגון הצבאי

 הבריטי״.

 לאתר התליות בעכו, באפריל 1947, גברו פעולות הקבוצה, בראשותו של איש הקומנדו המייג׳ור

 רוי פאראן.

 בשישה במאי 1947 חטפו הבריטים בירושלים אחד מנערי לת״י, אלכסנדר רובוביץ, שכנויו

 במתתרת היה ״חיים״. הוא יצא לפנות-ערב להדביק כרוזים. פעולת-ההדבקה הייתה אז חשובה

 ומסוכנת במיותד. הבריטים שמו מארבים במקומות שונים בעיר. מצבם היה עדיף. הם יכלו לטרפם

 ממקום אתד, בעוד המדביקים תייבים לעבור מרתוב לרתוב, מבית לבית. המדביקים היו למעשה בימים

 ההם לא רק ראשונים בקו-האש: הם נשאו על כתפיהם הצעירות חלק גדול מן המלחמה בכובש הזר.

 להגנתם נקבעו תוליות לותמים, שארבו אף הם בצל, למקרה שהבריטים יבקשו להתנכל לצעירים. כדי

 שלא יתגלו במארבם, פשטו הבריטים את מדיהם ויצאו לפעולה בלבוש אזרתי.

 באותו ערב יצא פאראן בעצמו לפעולה. אתד הבריטים הגית ממארב ליד גן רתביה ותפש את

 הנער בעת הדבקה. הנער התתמק מלוכדו המזויין באקדה והתל בורת. הבריטי האלמוני רדף אחריו

 ותפסו שוב. הפעם אתז בנער בתזקה. עוברים ושבים שהיו עדים למעשה, בקשו לשתרר את הנלכד.

 האלמוני הציג בפניהם תעודת-בלש וסתב את הצעיר למכונית שהמתינה בפינת-רתוב. ישבו בה שני

 בריטים. אחד מהם חבש לראשו כובע של שוטר. הצעיר מאן להכנס למכונית ונאבק עם תוטפיו. בעת

 ההאבקות נשמט כובעו של האלמוני שאתז בצעיר. בלי להרימו דתף בשתי ידיו את הנער למכונית. זו

 הייתה הפעם האתרונה שראו את אלכסנדר רובוביץ.

 אף כי מעצרים ברתוב שכיהים היו באותם הימים, נראתה הפעם התטיפה מסתורית ותסרת-

 תקדים. משלא תזר אלכסנדר הצעיר לביתו, ואף תפוש לא נעשה בו מטעם הבולשת, פנו בני משפתתו

 למטה-הבולשת ובקשו לדעת על גורלו. שמו לא נמצא ברשימות העצורים. קציני בולשת התלו לתקור

 בנסבות העלמו, אך לא העלו דבר בחקירותיהם. הם התירו למשפתה לבקר בכל בתי-הסוהר ובמתנות



 02 ו | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 בארץ, כדי לתפש את בנם. הצעיר לא נמצא באף אתד מהם.

 אדיבותה של הבולשת כלפי המשפתה לא הייתה אדיבות לשמה. הקמת הפלוגות המיותרות

 בפיקודו של פראן, הייתה בעצם סטירת-לתי לכותות-התוק והאשמתם באזלת-יד במשימתם לעקור

 את ה״טרור". הסבה השנייה יותר משהייתה ענין של יוקרה, הייתה ענין של תיים: לאתר תיסולם של

 וילקין, מרטין וקונקווסט, תששו קצת קציני הבולשת, שהתשדתם בהעלמו של רובוביץ תשמש עילה

 לגזר-דין מוות עליהם. לכן, מעונינים היו להסיר את התשד מעליהם. עם זאת, חששו לגלות את עושי-

 הפשע האמתיים.

 את האתראים לפשע גלתה מחלקה ו׳ של לת״י: בכובע שנשמט מראשו של התוטף נמצאו כתובות

 שש אותיות לועזיות, שהרביעית בהן שחוקה. האותיות הצטרפו לתיבה "פאר.אן״. הייתה השערה,

 שזה שם משפתתו של הפושע. אבל מה האות ההסרה? אתת ההצעות הייתה למלא את התסר באות

 ״ק״ ויתקבל השם ״פארקאן״. הצעה מתקבלת על הדעת לא פתות מכל הצעה אתרת. כך גם פורסם

 בכרוז לצבור:

 ׳׳היכן הצעיר אלכסנדר רובוביץ

 ביום ג׳, ט׳׳ז באייר ש׳׳ז (6.5.47), הלך אלכסנדר רובוביץ, בן-ירושלים, בן 17, לפגישה עם

 חבריו.

 בשעה 7 בערב נעצר הצעיר, בפיגת הרחובות קק׳׳ל-אהרן על-ידי בריטי לבוש אזרחית, מזויין

 באקדת.

 הצעיר התתמק מידי הבריטי והתל לברות. הבריטי רדף אתריו ותפסו שוב. עוברים ושבים

 התערבו וניסו להציל את אלכסנדר רובוביץ מידי הבריטי. הלז הראה למתערבים תעודת בלש.

 אלכסנדר רובוביץ נסחב על-ידי הבריטי אל מכונית, שחיכתה בפינת הרחובות אוםישקין-קק״ל.

 בתוך המכונית ישבו שני בריטים נוספים. אחד מהם חבש לראשו כובע של שוטר בריטי.

 אלכסנדר רובוביץ סירב להיכנס למכונית עם שוביו. בשעת ההיאבקות נשמט כובעו של אחד

 הבריטים. לאחר שהמכונית הסתלקה תיש מן המקום, נאסף הכובע ונמצא רשום בתוכו השם

 ״פרקן״.

 מאהר שהצעיר לא תזר לביתו, פנו בני משפחתו למשרדי הבולשת.

 קציני הבולשת החלו, כביכול, לחקור בנסיבות היעלמו של אלכסנדר רובוביץ והרשו למשפתתו

 לחפש את בנם בכל בתי-הםוהר ומחנות־הריכוז ה״תוקיים״ בארץ.

 בשום מקום לא נמצא הצעיר. עקבותיו נעלמו.

 מאז התטיפה עברו למעלה משלושה שבועות.

 חקירה מדחיקת של המקרה משאירה עתה מקום להשערה אחת על גורלו של הצעיר:

 אלכסנדר דובוביץ עונה עד מוות על-ידי תוטפיו הבריטיים וגוויתו הועלמה.

 אם שלטונות-האוייב לא יגלו בימים הקרובים היכן נמצא אלכסנדר רובוביץ, תהפוך ההשערה

 לעובדה.

 במקרה זה ישולם לפושעים הבריטיים כגמולם.
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 במחתות - םיון תש׳ץ

 לותמי תוות ישואל"

 על המודיעים של לחייי בבולשת הוטל לבדוק אם איש ששמו"פארקאן" מופיע ברשימה כלשהי

 של מקבלי-שכר מקופת שומרי-התוק. לא נמצא בעל שם כזה. לעומת זאת, התלו לדלוף ידיעות על

 ״הפלוגות המיותרות" וטיבן. עד מהרה נמצא, שאחד האנשים המרכזיים בהן, הוא איש בשם פאראן.

 הדבר פורסם ברבים. גורלו של הנער הועלה במסיבת-עיתונאים מיותרת עם סר ג׳ון שאו, מזכיר

 הממשלה, שזומנה במיותד בשביל לטשטש את הפרשה. המזכיר הראשי לא ידע על שום פאראן ועל

 שם רובוביץ. אך העיתונאים כבר למדו, שאם הממשלה והמתתרת מוסרים ידיעות סותרות, יש לראות

 בגלוי-הדעת של המתתרת מסמך עובדתי מהימן.

 עם גילוי קיומן של הפלוגות המיותרות של"הארגון הצבאי הבריטי", עצרו הבריטים את פאראן

 וכלאו אותו במתנה"אלנבי" בירושלים, אך אפשרו לו לברות באמצעות ידידו הכומר הקתולי יוג׳ין הוד

 (16)1100). זה ביקר אצלו במעצר והביא לפאראן מתתת לגלימת הכומר מדים של קצין בריטי, וכך יצאו

 שניהם מהמתנה באין מפריע.

 הממשל ראה הכרת להעלים את פאראן שהמתתרת לא תגלה את עקבותיו. הותלט איפוא להוציאו

 מן הארץ באין רואים.

 לחייי פרסמה לציבור את ההודעה הבאה:

 "לידיעת הציבור

 ביום הי, א׳ בתמוז תש״ז (19.6.47) בשעה 8.30 בערב בערך, הופיעה בשדה-התעופה בלוד

 מכונית-צבא סגורה, שהיתה מלווה משמר כבד של צבא בריטי.

 כעבור דקות מספר תנה בשדה-התעופה מטוס צבאי בריטי.

 מן המכונית יצא קצין בריטי ונכנס לתוך המטוס.

 המטוס המריא מיד לכיוון בלתי-ידוע לנו, לעת-עתה.

 הקצין שהוטס הוא המאיור פאראן, אחד מדוצחיו של הלוחם אלכסנדר רובוביץ.

 הפושע פאראן לא ברח מן המעצר באופן מסתורי. הבריתה אורגנה על-ידי שלטונות צבא-

 הכיבוש. שלטון-האוייב במולדתנו אך מעמיד פנים, כאילו אינו יודע את"הסוד״. הוא מעמיד פנים

 מאז נחטף אלכסנדר רובוביץ. הוא ידע על ההטיפה וידע על הרצח. הוא איפשר לרוצהים את

 "בריחתם" הראשונה, לאהד שלא הצליתו לטשטש את עקבותיהם.

 לא הפושע פאראן בלבד נושא באתריות. שלטון-הדמים אשם ברצח!

 במתתדת — תמוז תש״ז לוחמי חרות ישראל"

 כדי לתת תוקף להאשמה, התקיפו יתירות לחייי בעשרים-ושבעה במאי קציני-צבא וחיילים

 בריטים ברתובות תל-אביב וחיפה. בתל-אביב נהרגו שלשה חיילים ושניים נפצעו. בחיפה נהרג קצין

 אתד ושלושה תיילים נפצעו.

 הבריטים הבינו כי אין זו אלא מקדמה. אם לא יושם קץ לפרשה, יוצאו להורג חיילים ושוטרים
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 בריטים לרוב. השלטונות נאלצו לפרסם שפאראן ברח לסוריה, ממשלתה נתבקשה להסגירו. כעבור

 ימים אתדים הותזר פאראן לארץ. נערך לו, כביכול, משפט צבאי, שנסתיים בזכויו.

 פאראן הותזר לאנגליה, שם נתקבל כגיבור לאומי. גוויתו של הנער ריבוביץ לא נמצאה עד היום

 ולא נודע היכן בוצע הרצת. הייתה שמועה שגופו נשרף לאפר. לפי ידיעה אתרת, גופתו של הנער

 נמסרה לכומר יוג׳ין הוד, אשר הטמינה במקום לא נודע בסביבות ירושלים.

 פרשת אלכסנדר רובוביץ טרם הסתיימה.

 גם ״המעש" (גליון מ״ז תש״ז) לא שכת:

 ״פרשת רובוביץ לא תמה

 אחינו הצעיר אלכסנדר דובוביץ איננו.

 גורלו ידוע עתה: הוא נהטף ע״י קלגסים בריטיים. הוא נרצת על ידם בדם קר. גוויתו נשרפח

 ואפרה פוזר ע״י רוצתיו.

 שלטון-הרוצהים דומה בכל מקום. אין הבדל בין בריטים לנאצים. הבריטים רק רוצתים ושורפים

 גוויות — כשידיהם לובשות כפפות־משי לבנות. ולאהר הרצח הס פושטים את הכפפות מעל

 ידיהם ורוצים להופיע כג׳נטלמנים. כך לא העיזו להתנהג גם הנאצים.

 דמו של חלוחם אלכסנדר רובוביץ זועק מן האדמה. אפרו שפוזר לכל עבר קורא אלינו, קורא אל

 הציבור כולו:

 ״אשר עשו בי, הם זוממים לעשות בעם כולו. הם חולמים על כבשנים בשביל רבבות ומאות

 אלפים. הס רוצים בהשמדה טוטאלית של העם העברי. אני עליתי קרבן-עולה, למען תראו אתם

 את הצפוי לכם, לכולכם. קרבני יהיה לשוא, אם לא תראו, אם לא תקומו להילתם על עתידכם, על

 חייכם״.

 לקריאתו של אלכסנדר רובוביץ שנרצח חייב להיענות כל צעיר עברי. אותנו לא תרגיע ההצגה

 ״המשפטית״, שעומד לערוך שלטון־הדמים לאחד הרוצחים, שלא הצלית לטשטש את עקבותיו. לא

 רק לנקמה על דמו השפוך של אתינו הלותם הצעיר אלכסנדר רובוביץ — אנו נתבעים לצאת. צו

 הכרחי הוא לפגוע בשלטון־המרצתים, למען לא יתלמו עוד על רצת-המוני וכבשנים.

 הצו הוא: לגרש את הקלגס הרוצת מערינו ומושבותינו, בטרם יגורש מן הארץ כולה. על מצחו של

 כל בריטי, המופיע לנגד עינינו, טבוע אות-הרוצח. לא נרשה לרוצהים מועדים להתהלך בתחומנו.

 אל כל צעיר עברי אנו קוראים קריאת אזהרה: אל תיעגו לקלגסים, הבאים לקבוע את זהותכם.

 אל תעלו על מכוניותיחם ברצותם לקחת אתכם ל״חקירה״, לבל יהיה גורלכם כגורלו של רובוביץ.

 התגגדו לקלגסים! כל אחד מכם תייב — אם יש באפשרותו — לשלוח כדור ללבו של הקלגס.

 תהא זאת תעודת-הזהות שלכם!

 אלכסנדר רובוביץ לא הובא לקבר ישראל. לא נסתם עליו הגולל. דמו נשפך ואפרו זורה לכל עבר.

 דמו ואפשרו זועקים אלינו.

 הפרשה לא תמה. כאשר לא תמה פרשת הלותמים שהועלו לגרדום. הפרק הבא ייכתב בדמם של

 הרוצתים והתליינים, אשר לא הפסיקו תעלוליהם גם בבוא הוועדה הבינלאומית לארצנו.
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 האחריות חלה על ואשו של שלטון־האוייב.

 דמו של אלכסנדר רובוביץ זועק: אל דמי.״

 גם בלת׳׳י לא נשכת הדבר. באתד הימים, בביתו בלונדון, קיבל פאראן ספר, שהיה למעשה"מעטפה

 מתפוצצת״. אך אתרע המזל ואתיו, שסבור היה כי המעטפה נועדה לו, הוא שפתחה. המנגנון הופעל

 והוא נתרסק. בנס ניצל רוי פאראן, רוצתו של אלכסנדר רובוביץ.

 אלכסנדר רובוביץ תי ומת כגיבור ישראל. הוא היה דוגמה מייצגת של נוער לת״י: נאמן, אמיץ, בעל

 תעצומות-נפש. למרות שעונה קשות בידי הבריטים הוא לא גילה להם את סודות המתתרת.

 בשכונת תלפיות בירושלים יש רתוב הנושא את שמו של אלכסנדר רובוביץ ועירית ירושלים הציבה

 לות לזכרו ברתוב אוסישקין ליד המקום בו נחטף.

 על פרשת רובוביץ נמסרה הודעה לועדה המיותרת של האו״ם במכתב אליה מיום תמשה-עשר

 במאי. בהודעה דובר על התוצאות העגומות העלולות לצמות מהתנהגותו של השלטון הבריטי, אשר

 לא נענה לקריאת עצרת-או״ם לקיום שביתת-נשק: קריאה שהייתה מכוונת אל כל הגורמים ואל

 תושבי הארץ.

 אם כי רציתתו של אלכסנדדר רובוביץ והטמנת גופתו, אי-שם במדבר, היו בתזקת סיפור אמת

 ודאית, הרי לשאלה: "היכן גופתו של הנער״, לא נמצאה תשובה במשך עשרות שנים.

 והנה, לאתר כ-20 שנה מן האירוע הדרמטי, גילה ההיסטוריון והתוקר גיורא גודמן בארכיון

 הבריטי את התצהיר הסודי, שמסר מפקדו הישיר של פאראן, ברנד פרגוסון, מקים ״היתירה המיוחדת

 הבריטית", על תלקו בפרשה. הוא הצהיר, שפאדאן התוודה בפניו כי הוא, בראש קבוצתו, עצרו את

 הנער שברשותו היו כרוזים לא תוקיים, ולקתו אותו במכונית לכביש המוליך ליריחו. כשהנער לא

 גילה את סודות המחתרת, הוא רצת אותו, את בגדיו הפשיטו מעליו. את גופתו שרפו והשאירו

 בשטח פתוח סמוך לכביש יריחו-ירושלים.

*** 

 פאראן עצמו, שחזר לבריטניה אחרי המלתמה, התקבל בכבוד מלכים והוענקו לו עיטורי גבורה.

 אתרי נסיון ההתנקשות בו על-ידי לת״י בלונדון, הוא עזב את בריטניה ועבר לרודזיה ומאוחר יותר

 השתקע בעיר קלגרי בקנדה, שם עסק בעיתונאות וכיהן בתפקידים ציבוריים שונים. בסוף שנת

 השבעים אף נבחר לתפקיד התובע המתוזי של מתת וולברטה.

 (מפרסומי ״שופר" באינטרנט).

 רוי פאראן, רוצתו של אלכסנדר רובוביץ, נפטר בגיל 85 ואת התשובה המלאה לתעלומה בפרשת

 הנער, הוא לקת עמו לקבר.
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 פריצת מבצר עכו

 על שפת הים התיכון מעל מפרץ טבעי, המשקיף אל הרי הכרמל מדרום אל נקרות תוף הגליל

 העליון מצפון, שוכנת העיר עכו, עיר מזרתית תוססת, צבעונית ומזוהמת. בשולי העיר שכן בית הכלא

 המנדטורי של עכו. זה היה מבצר עצום שניצב אל מול הים, מעל הנמל העתיק של העיר. בימי ממלכת

 הצלבנים עלתה קרנו של נמל עכו. הצלבנים שעסקו במסתר עם ערי אירופה, ביססו את עכו כבירתם,

 לאחר שנושלו משליטתם בירושלים.

 עכו הייתה לעיר מרכזית בצפון ארץ-ישראל ושמרה על מעמדה גם כשכבשו הטורקים העות׳ומניים

 את הארץ. במאה ה- 18 נשלטה עכו על-ידי השליט האכזר, אתמד ג׳יזאר פתה, שבנה בעיר מסגד גדול

 ומרהיב עין, שווקים גדולים ואף את בית-הכלא השמור ביותר בארץ-ישראל.

 המבצר הוקף תומות אבן וסביבן תפיר עמוק, שכיתר את המבצר ממזרת ומצפון. הים ליתך תא

 מרגלות תומת-הכלא ממערב, ומדרום - נשקה אל התומה העיר הערבית, שבה לא יתגורר ולו יהודי

 אתה

 מבצר עכו שימש בית כלא מרכזי לארץ-ישראל בימי השלטון הבריטי, בו נכלאו, התל מראשית

 כיבוש ארץ ישראל ע״י הבריטים ועד להקמת מדינת ישראל, לותמים יהודים מארגוני ה״הגנה״, האצ״ל

 ולת״י וגם אסירים ערבים.

 האסיר המפורסם בכלא היה זאב ז׳בוטינסקי, אשר ריצה את עונשו בגין ההגנה על ירושלים

 בפרעות תר״ף(1920).

 מבנה בית הכלא היה הלק ממבצר ישן, שנבנה במאה ה-12 על ידי הצלבנים הצרפתיים. מתוך

 מבצר זה התגוננו נגד הסלג׳וקים והמונגולים, עד נפילתה הסופית של עכו. המבנה בו היו כלואים

 האסירים היהודים הוקם על ידי דהאר אל עמר, שליט הגליל 1743 - 1775. המושל ג׳זאר פתה בנה

 מעל המבצר העתיק מבנה ששימש מעין קסרקטין ואורווה לסוסים. בית הסוהר, שהיה מתתם מגודר

 עם מבנים ומתקנים שונים, שכן בחלק הצפון-מערבי של העיר העחיקה. מצפון וממזרח היה מוקף

 תפיר פנימי ותיצוני ליד גדר בית-הסוהר ותלקו המערבי גבל בים. בין הים לתומה תצץ כביש שהוליך

 לכניסה המערבית של העיר העתיקה. הכניסה לבית-הסוהר הייתה דרך השער הכפול בצד המערבי.

 אחרי מעבר השער, במרתק כ- 70 מ׳, נמצא גשר הנטוי מעל התפיר הפנימי, שמוביל אל שטת המבצר

 עצמו. בית-הכלא נבנה בצורת מלבן ששתיים מצלעותיו נוצלו להחזקת האסירים — בדרומית

 ישבו האסירים הערבים וכמזרחית, האסירים היהודים. באגף התדש, שפנה לים, נמצאו שני מטבחים,

 ליהודים ולערבים, מקלתות, בתי שימוש ושירותים.

 בסוף האגף המערבי נמצאו הצינוקים. הבניין בן 3 קומות. באגף הצפוני נמצאה מנהלת בית הסוהר.

 בתלק מקומת הקרקע נמצאו תאי הנידונים למוות ותדר הגרדום. בקומה השלישית שכן בית התולים.

 בשעות היום והלילה הופקדה שמירה על שלשת האגפים הנמוכים. זקיפים תמושים ברובים מסוג

 ״גרינר״, רובה ציד תד קני טעון תרמילי נתושת, ובהם ״שרוטים״ ג׳ולות הפלדה גדולות וקטלניות

 — סיירו על הגגות.
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 מנהל בית הכלא היה הקצין גראנט, שנקרא בכינוי ״פישקה החיגר״, אדם גוץ, צולע ומכוער, אשר

 שלט ביד רמה. תקנותיו והמשטר שהשליט היו דרקוניים וכרוכים בדיכוי פיסי ונפשי של תיי היום

 יום, ושמטרותיהם היו להפעיל לתץ מתמיד על האסיר ע״י עבודה קשה, עונשים, תיפושים, ביקורת,

 משפטים, צינוק, מתסור במזון, בסיגריות, בצמצום בקורים ועוד.

 ב- 1946 הוא הוהלף בקצין קלאו, מנהל בית הכלא המרכזי בירושלים. ב-1947 הוא הותלף בקצין

 צ׳רלטון.

 כלא עכו היה מבצר שמור היטב, ממנו לא ברת אסיר מעולם עד ה- 4 במאי 1947. ביום זה פרצו

 את תומות בית הסוהר לותמי האצ״ל ושתררו 41 תברי אצ״ל ולח״י.

 בכלא עכו הועלו לגרדום י״ג לותמי תירות עבריים.

 ביום י״ד באייר תש״ז (4.5.47) נבקעו חומות כלא עכו ע״י יתירות האצ״ל. תכנית הבריתה

 הראשונית הוכנה על ידי אנשי לת״י, בהשראתו של מתתיהו שמואלביץ, שנידון למיתה ב- 1944 ודינו

 הותלף במאסר עולם, שבמשך כל תקופת מאסרו שקד על תכנון בריתה. יום אתד צצה במותו התכנית

 של בריתה קבוצתית בעזרת פריצה מבתוץ. התכנית, לפיה עמדו לברוח כל אסירי לח״י ושבעה חברי

 האצ״ל, אושרה ע״י מרכז לת״י. היתס המספרי השתנה לאתר הבאתם של 31 אנשי אצ״ל, שנאסרו

 ליד בת ים. לאתר משא ומתן בין נציגי שני הארגונים, הושג הסכם כי הפריצה תבוצע בידי לוחמים

 של ארגון אתר. בגלל סיבות טכניות וארגוניות הגו האסירים תכנית חדשה והתלו לתפור מנהרה,

 שתתתבר עם מסדרונות תת קרקעיים, אשר יוליכום לסמטאות העיר העתיקה. בראש התפירה עמד

 יהושע זטלר, איש לת״י. בסופו של דבר, הותלט על הפריצה והוסכם על מכסות הכורתים.

 בשעת ביקורי תג בבית הכלא, הוברתו פנימה תומרי נפץ, נפצים ופתילים, מהם הוכנו שני מטעני

 תבלה, בני קילוגרם אתר לפריצת השערים וכן כ- 30 רימוני התקפה. כן הוכנו בגדים אזרחיים.

 ביום ה-4 במאי 1947 בשעה 16:20 אתר הצהרים נשמע קול נפץ. לותמי האצ״ל שבאו מבתוץ, הניתו

 מטען של 30 ק״ג חומר נפץ והבקיעו חור בתומה באזור האסירים היהודים. בהישמע הפיצוץ האדיר,

 הבורחים פרצו מחדריהם, כשהם נעזרים בחומר נפץ שסופק להם. השער נפרץ. הם רצו במסדרונות

 אל הפירצה, קפצו ממנה התוצה וברתו דרך סמטאות עכו העתיקה עד למכוניות המשא שהמתינו להם.

 בדרך תיפו עליהם אנשי אצ״ל שהתתפשו לתיילים בריטיים.

 יום הפריצה נבחר יום הראשון בשבוע, בהנחה, כי ביום זה רבים מן התיילים והשוטרים נמצאים

 בתופשה והשמירה בבית הסוהר ובסביבה רופפת.

 אך תיילים רבים מהדיוויזיה המוטסת התרתצו על תוף ימה של עכו ונשקם אתם.

 בהישמע הד ההתפוצצויות יצאו התיילים אל הכביש ותסמו אותו. אתד ממכוניות הכורתים עלתה

 על המתםום. בקרב קצר נפלו תללים אהדים מן הכורתים ומהמשתררים. נפל שמשון, הוא דב כהן,

 מפקד הפעולה מטעם האצ״ל, נפל נהג המשאית שמש איש לת״י, הוא שמשון וילנר. שתי המכוניות

 האתרות הצליתו לפרוץ את טבעת הצבא, אך גם להן נגרמו אבידות. נפל תלל תיים אפלבוים - אלימלך,

 איש לת״י, מן הנידונים למוות אתר ההתקפה על בתי המלאכה של הרכבות בתיפה.

 הניצולים מכדורי האויב נסוגו לקרבת קיבוץ דליה, שם נטשו את המכונית והתפזרו ברגל למקומות
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 מתבוא, שהוכנו מראש במושבה בנימינה.

 מבין כותות התסימה של האצ״ל נתפסו אתדים, לאתר שאזלה תתמושתם, ביניהם יעקב וייס,

 אבשלום חביב ומאיר נקר, אשר הועלו לגרדום ב- 29.7.47.

 מבין אנשי לח״י נאסרו שנית מתתיהו שמואלביץ ויוסף דר. ההרוגים והפצועים הוחזרו לכלא.

 אתדים מהם מתו מתוסר טיפול.

 סיפורו של מתתיהו שמואלביץ

 את סיפור פריצת הכלא, את קורותיו וקורות תבריו, מספר מתתיהו שמואלביץ, שהיה האתראי על

 אסירי לח״י בכלא עכו, בספרו ״בימים אדומים״:

 ״בבוקר ירדה בשורה איומה על בית-הכלא. בלילה הוצאו ארבעת הנידונים להורג. הרגשה

 שיקשה לתארה במילים. אתה מתעורר בבוקר, פוקה עיגיים והנה נודע לך, שכאן, כה סמוך אלין,

 בשעה שישנת את שגתך, הועלו על הגרדום ארבעה אגשים, ארבעה הברים לגשק. רק אמש שוחחת

 איתם. אתה יודע, שכל ימי תייך תוסיף לראותם עומדים ליד הדלת המסורגת בבגדיהם האדומים,

 עלחים וצוחקים, ארבעה לוחמים...

 אבל כבד ירד על בית-הסוהר. אבל המהול בזעם. שוס בריטי לא העז באותו יום להיכנס לחצר.

 בכלא שררה דומייה. גם הערבים לא הפירוה. בשקט ובראש מודד באו לנחמנו ויצאו לעבודה.

 עיתונים לא הגיעו באותו יום, כי בחוץ הוכרז עוצר. מתוך האזנה לרדיו נודע לנו, שמעתה תוקנו

 חוקים חדשים: אין חובה להודיע לגידון על מועד עלייתו לגרדום, ואין תייבים להביא רב לווידוי

 אחרון.

 ביצוע הפריצה נדתה שוב. כעת כבר יש פנאי. מה שהוכן בתיפזון, כדי להציל את הנידונים —

 טעון בדיקה נוספת ושכלול. אולם הוויתור שלנו על ההשתתפות בביצוע ההתקפה נשאר בתוקפו.

 האצ״ל יבצע את הפעולה.

 הדחיייה לא ארכה הפעם זמן רב. כעבור ימים ספורים נקבע התאריך הסופי של ההתקפה: ביום

 א׳, 4 במאי 1947, בין השעות 4 — 4.30 אהה״צ תבוצע ההתקפה. פרט לאחראים על אנשי האצ״ל

- 10 במספר, לא ידע איש על העומד להתרתש. ישיבות ודיונים ללא הפסק. כל  והלת״י בכלא, כ

 פרט מחושב ומעובד. פה ושם מתגלים גם תילוקי-דיעות, בעיקר בשאלה, כמה אנשים יברתו מכל

 צד. אנו טוענים בשם הכלל, שהסכמנו עליו. אנשי האצ״ל מתנהגים כ״בעלי-בתים״. אינגו שותפים

 שווים בעיניהם. הסכסוך נמשך עד לרגע האתרון, אך לא ניתן לשנות דבר: נקבע, כי 11 מתוך 42

 בורתים יהיו אנשי לה״י.

 שבוע לפני הבריהה הוכנס חומר-נפץ לבית הסוהר: נפצים בתוך סיגריות, וחומר בתוך קופסאות

 ריבה. דווקא הפעם לא הצלחנו להכניס את הקופסאות מבלי שיעברו ביקורת. ביום שבת, בחצר

 ההיצונה של בית-הםוהר, נערכת בדיקה בחבילות שהביאו לגו קרובי המשפחה. על גבי שולחנות
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 מונחות החבילות, והמנהל בכבודו ובעצמו מנצה על הבדיקה. כל קופסה וכל בגד נבדקו בקפדנות.

 סרג׳נט בריטי חתך בסכין את העוגות ובדק את הקופסאות והארגזים מבפנים ומבחוץ, כדי לוודא

 שאין להם תחתית כפולה. כיוון שהייתי נציג האסירים, הותר לי להשקיף מרחוק על פעולת חחיפוש.

 הגיע תורן של קופסאות הריבה. הלב הלם בהוזקה. הסדג׳נט הבריטי פתח את המכסה והכניס את

 הסכין פנימה. הוא מדד את עומק חלל הקופסה מבפנים ואת דפנותיה מבתוץ. בסדר, אין תתתית

 כפולה. קופסה שנייה. הוא הכניס את הסכין, וכשהוציא אותה, היתה על קצה הסכין אצבע ג׳ילניט.

 נשמתי פרתה, הרגשתי, שאני מהוויה בפנים, בתאים הכל גלוי. עלולים מיד לערוך חיפוש. יימצאו

 תוכניות, מכתבים ונפצים... הכול נכשל!

 הםרג׳נט בודק בשקט את המציאה, מריח ומראה אותה למנהל. זה מסתכל ב״חפץ״ ואחר כך

 בקופסת הריבה ומסביר לסרג׳גט בשקט ובביטתה:"s jam׳it!״ (זו ריבה). הסרג׳נט מהזיר את

 תתיכת הג׳ילניט לקופסה, סוגר אותה, מזיז אותה ונידש לחפץ אחר. נתכסיתי זיעה קרה, והלב הוסיף

 להלום בתוזקה. משנתסתייס ההיפוש, הוכנסו החפצים פגימה והולקו לאסירים. גם הריבה הובאה

 אליגו. אחה מזל, שלא עלה על דעתו של הסרנ׳נט לטעום ממנה!

 שוב התחלפו המנהלים בעכו. לאחר שהעלו לגרדום את ארבעת הגידוגים, לא יכול היה מיסטר

 קלאו להישאר בתפקידו. אף כי גזהרנו מלהחריף את חיחסים בינינו לפני הבריחה, קשה היה לשמור

 על קשרי"ידידות" עם מי שידיו מגואלות בדם אחינו. נראה שגם השלטונות הממונים עליו חששו

 ממעשה נקם והעבירו את קפיטן קלאו לבית-הסוהד בשכם. במקומו הגיע מייג׳ור צ׳רלטון, מיודעי

 מכלא ירושלים.

 מייג׳ור צ׳רלטון השמרני ראה בעין זועפת את הסדרים ההדשים, שהונהגו בבית־הסוהר. במרץ

 ובעורמה גיגש להשליט בו סדר חדש-ישן.

 ביום שישי, יומיים לפני מועד הבריתה המתוכננת, הזמין אותי המייג׳ור אליו והודיע, כי עלינו

 להחזיר את הבגדים האזרתיים שברשותנו, וכי מעתה יהיה עלינו להלך רק בבגדי אסירים.

 בתנאים אהרים היינו משיבים בלאו מותלט. ואילו עתה תששתי, שסירוב למלא אחר הוראותיו

 עלול לגרום לתיפוש מתוך ניסיון להתרים את בגדינו האזרתיים, וכל תיפוש בשעה זו עלול להיות

 הרה-אסון. אנו מתכוננים לבריחה, וכל הפרעה של סדרי בית-הסוהר עלולה לשבש את הכנותינו

 המדוקדקת לקראתה. בעוד יומיים ממילא לא נוסיף להיות כאן, ובינתיים אנו זקוקים לבגדים

 האזרתיים, ואי אפשר בלעדיהם. הסברתי למייג׳ור, שדרישתו תעורר התמרמרות רבה בקרב האסירים.

 עם זאת אני מבין, כי מנקודת-ראותה של ההנהלה עליגו למלא אהד ההוראות. אשתדל אפוא לנצל

 את השפעתי ולשכנע את חברי האסירים, שיסכימו להתזיר את הבגדים האזרתיים לקרוביהם. התל

 מיום ב׳ (יום לאהר התאריך שנקבע כתאריך הפריצה) לא יימצאו עוד בגדים אזרחיים ברשות

 האסירים. מתינותי הפתיעה את המנהל והשביעה את רצונו.

 רק בשבה, יום אהד לפני הבריחה, הודענו לכל אנשינו על העומד להתרחש. באסיפות פנימיות,

 במסיבות ״עונג שבת״ הנהוגות בבית-הסוהר, נמסרה ההודעה לתברי התגועה. שמחה ודיכאון כאהד.

 הללו שמחים על ששמם נמצא ברשימת הבורחים, והללו מדוכאים על ששמם נעדר. שמחה, דיכאון
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 וגם חרדה. קשה הפרידה מחברים השותפים לגורל, למלחמה, לסבל וגם לחלום. קשה להביט בעינ>

 הנשארים. עצב עמוק שרוי בהן. והכל יודעים, שהפעולה נועזת ומסוכנת. מי יודע, מתי נשוב

 ונתראה, ואם נתראה בכלל?

 באווירה זו נעשות ההכנות האתרונות; מתלקים הוראות ותפקידים. עד למועד ההתפוצצות חייב

 הכל להתנהל — כלפי תוץ — כתמול שלשום. אסור שתורגש תכונה כלשהי. בשעה זו, בין ארבע

 לחמש, יוצאים בדרך-כלל לשחק כדור־יד בהצד. הפעם ישתקו רק אלה שנפל בגורלם להישאר.

 הבורחים יישארו בחדרים לבושים ומוכנים לאות.

 ליל שימורים היה הלילה שלפני הבריחה. בריחה איגה דומה לפעולה אחרת. ההתרגשות גדולה

 הרבה יותר. לילה זה הזכיר לי את הלילה שלפני הבריחה מלאטרון. לא ידעתי אז, כי לא ליל שימורים

 אהרון מעין זה יהיה לי אותו לילה. האנשים מנסים להירדם. משתרר שקט. זה מתהפך על משכבו, זה

 מדליק סיגריה, ולפתע מתברר, שאיש אינו ישן. מישהו מתיישב על מזרוני ולוהש: ״אני אצא מהוץ

 לתשבון. על אתריותי שלי אמצא מהסה בתוך העיר, או אלך ברגל דרך השדות עד לתיפה. מה איכפת

 לך? על אחריותי שלי, הרי לא נוכל לפרוץ שנית...״

 אני מבין אותו, אבל מעשה כזה פירושו איבוד לדעת. הבקשה נדתית, כמובן.

 הלילה עובר בשיתות, בלחש; השומר עלול לגלות, שאנחנו ערים.

 כאשר מאיר הבוקר, איגך מרגיש כלל עייפות. הרגשה נעימה של פריצה מן החומות הארורות

 האלה.

 מחלקים את הכורתים לשלוש קבוצות. לכל קבוצה תהכה בחוץ מכוגית.

 מכנסים את הקבוצות להסבר אחרון של הפעולה לפרטיה.

 עם הישמע קול התפוצצות, תפרוץ הקבוצה הראשונה מתוך התא הפתוח, תתקדם לשער הברזל,

 המוביל למסדרון שדרכו אפשר להגיע לפירצה, תקשור תבילת הומר-נפץ על מנעול השער. לאחר

 שיפוצץ השער, תתקדם הקבוצה לאורך המסדרון, תפוצץ את הדלת המפרידה בין המסדרונות, והדרך

 לפירצה תהיה פתוהה. מהפירצה יש לקפוץ על גג בניין בית-המרחץ הטורקי, ומשם לקרקע.

 אותה שעה תתפוס קבוצה ב׳ עמדות לאורך החצר, תפקידה למנוע, בעזרת מקלות, הפרעה מצד

 האסירים הערביים. היא תתקדם לפירצה מיד לאחר יציאתה של קבוצה אי.

 המלאכה הקשה ביותר מוטלת על קבוצה ג׳. עליה לתסוס באש את הכניסה להצר בית-הסוהר

 (פהי נפט ובנזין הוכנו במטבח), לזרוק רימוני רעש על הגגות, כדי להשתיק את השוטרים המזויינים

 ברובים ותת-מקלעים ולאתר מכן להתקדם אף היא אל הפירצה. כל הפעולה חייבת להתבצע תוך

 לא יותר משתי דקות.

 לבל אדם גקבע תפקידו. מחלקים בגדים, מקלות, תתבושות עזרה ראשונה ובו׳.

 עם הישמע התפוצצנת, תייבים בל הנשארים להתבצר באהד החדרים מחשש של יריות השוטרים

 מן הגג והתפרעות האסירים הערביים.

 מצב-רוהם של הבורחים מרומם. הכל בטוחים בהצלחה גמורה. שאלתי את שמשון וילנר: ״מה

 מנבא לך ליבך?״.
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 ״אין לי ספק שנצליה. מתר בשעה זו נטייל על שפת-הים בתל-אביב״ — אמר בצחוק. ״אני

 שקט לגמרי. אנות קצת״.

 שמשון קר-המזג ישן את שגת אהר-הצהריים המסורתית שלו. היו אלה שעות חייו האחרונות.

 ברגע האתרון הועבר לקבוצה אי. התברר, בי בקבוצה זו ישנו רק נהג נוסף אתר, ואילו בקבוצה ג׳

 — שלושה. יהושע בקר אשר הועבר במקומו לקבוצה ג׳, התמרמר, כי רצה להיות בין הראשוגים.

 הצלחתם של אלה נראתה בטותה יותר. יהושע יצא לתופש; שמשון — למוות.

 השעות זוחלות לאיטן. אף כי אתה בטוח לגמרי, כי השעה ארבע אכן תגיע, אתה מתחיל לפקפק

 באמת זו. אך הוקי הטבע, כמובן, אינם מאכזבים לעולם.

 בשעה שלוש ושלושים התרכזו הקבוצות בתדרים. כל קבוצה בהררה. התאים פתותים, ויתר

 האסירים מטיילים בחצר.

 בחצר מתנהל המשתק בכדור-יד כתמול־שלשום. אני נמצא בקבוצה הראשונה. שלושה-עשר

 איש יושבים בחדר, כולם דרוכים. המתיחות מגיעה לשיאה, כשמחוגי השעון מורים ארבע. תוך

 הצי שעה יזדעזעו חתומות; ארבעים ק״ג חומר־נפץ יבקיעו אותן. תוך חצי שעה נגשום את אוויר

 התופש.

 הנגיעז מי יודע, מה צפוי לנו בעוד כחצי שעה7 אתה מנסה לשכנע את עצמך: "מוכרהים להצליה,

 מוכרחים להצליח...״

 בתלוף מספר שעות יהיו חמישה מאיתנו בין המתים, שלושה ייהפכו לבעלי-מום...

 אך בינתיים מהכיס הכול בחוםר-סבלנות ובמתיחות מעצבנת. כל השלושה-עשר, גם אלה

 שהמוות מצפה להם... השעה ארבע ותמש דקות... שש דקות... שבע...

 בשעה ארבע ועשר דקות נשמע טרטור מנוע מצד הסימטאות. זו תופעה בלתי-רגילה, כי לכאן

 אין מכוניות נכנסות בדרך-כלל. מיד לאתר מכן הגיעה לאוזנינו צפירת מכונית, כמו סימן איתות.

 ,״הס באו!״ — קרא שמעון עמדאני וטפח בידיו על ברכיו בתנועת שמתה ילדותית, שהיתה

 אופיינית לו. אין כל ספק: הם באו! אפשר לשמוע היטב את המכוניות, המסתובבות בהוץ.

 בתדר תכונה. מיכאל אשבל מכסה במגבת את מטעני הומר-הנפץ המונהים על השולתן. שמשון

 קורץ לי קריצה של שמחה. מישהו מעיר, כי מוטב להתרחק מן החלון. הדף האוויר עלול להמם.

 שמעון מנסה לעקוב אחר מעשי המתקיפים ומנחש:

 ״עכשיו מסתובבים״...

 מתקרבים עם הסולם לבניין המרחצאות... עולים עליו...

 מסבירים לשומר, שבאו לתקן את ההשמל״. כעת עלו...

 החברים נמצאים מתתת לחלון״. מצמידים את החומר״. מדליקים את הפתיל... יורדים מן

 הסולם...

 ועכשיו: אחת... שתיים... שתיים והצי...״

 שמעון מיהר כנראה יתר על המידה. במציאות לא דפקו העניינים בקצב כה מהיר.

 נשמעה דפיקה בדלת התא. הטבה הביא את אדותת־הערב.
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 ״אי אפשר להיכנס. תשאיר את חאונל בחוץ״.

 הטבח, אסיר פלילי, שאינו יודע דבר על העומד להתרחש, מעמיד את הסיר לפני הדלת ומסתלק.

 הוא בוודאי חושד, ש״מתעסקים״ בחדר במשהו בלתי-ליגלי וסודי.

 ושמעון ממשיך לספור: ״אתת״. שת..יים ש~לוווששש — עוד הפעם: אתת, שתיים.״״

 איני זוכר כמה פעמים חזר שמעון על הספירה. בשעה 4.20 נזדעזעו ההומות, לשון אש עצומה

 כיסתה את החצר להרף-עין, פרצה לתאים, וענן אבק כיסה את הכול.

 בתא נשמעה שאגה, שפרצה מפי כמה גרונות בבת-אתת: "קדימה!״ פרצנו התוצה על־פי הסדר

 שנקבע. קשה לתאר את המהומה שנשתררה בכלא. צעקות, יללות, אנחות.

 הנה נשמעות עוד כמה התפוצצויות קטנות, אלו הן הפטרדות, שהשליכו אנשי הקבוצה

 השלישית על הגג. כהרף־עין הגענו אל דלת הברזל המובילה למסדרון. ערבים מבוהלים ומייללים

 פרצו מתאיהם. אנו קוראים להם להיכנס לחדר המקלתות, אך איש אינו שומע. לשוגות-אש עולות

 סמוך לשער הכניסה.

 ערבים מטפסים על גדר־התיל הגבוהה והרחבה בזריזות של חיה נרדפת. כל זאת הספקתי לראות

 תוך תמש שגיות, כי בינתיים קשר מנדל קלקובסקי(מלצקי) את ההומר למנעול השער. ״זהירות!״.

 הפתיל נדלק. שתי שניות לחתפוצצות. אחת... שתיים... מה זהו אינו מתפוצץ. אני מוציא בזהירות

 את הראש מאחורי העמוד, לבדוק אם יש ניצוץ. ובאותו רגע התפוצצות אדירה. הבהלה גדלה.

 ״קדימה!״ השער נפתח לרוותה.

 עוד דלת. לתפוס מהסה! שתי שניות נוספות, ושוב התפוצצות. במסדרון תשיכה, אבק ורית של

 תומר-נפץ.

 קריאה: ״אנו״ — תשובה: ״באנו!״ זו סיסמת הפעולה. לפתע אור! אור יום! אור תופשי! הנה

 הפירצה שבתומה.

 יורדים בקפיצה אל גג בית-המרתץ. מתחת לפירצה נפער חור גדול בגג, אשר התמוטט מעוצמת

 ההתפוצצות. יש לקפוץ בזהירות. ריבוע קטן כמידרך כף-דגל נותר להיאתז בו, והגג גובהו תמישה

 מטרים מעל לקרקע.

 למטה מעודד אחד המתקיפים בקריאות: ״קפוץ! קפוץ!״ אתרים נתלים בידיהם על הגג וקופצים,

 אחרים קופצים מרוב התלהבות ישר מן הגג. אחרי נתיתה מוצלחת (ומי לא יצליח ברגע שכזה?)

 מחכה לכל אחד טפיחה על הגב ו״מחמאה״ מסוג: ״כך קופצים? קאליקער! רוץ מהר!״

 את מאתיים המטרים בתוך סימטאות עכו העתיקה אנו עוברים בריצה. לאורך הדרך גיצבים

 מתקיפים, לבושים מדי צבא, ויורים באוויר. פה ושם מתחבקים לרגע קט שני חברים — זה

 משתרר וזה משוחרר.

 מכוניתנו, טנדר מכוסה בברזנט, מתמלאת במהירות. האיש השלושה עשר מודיע: "אחרון״ —

 ואנו זזים. הברזנט נסגר מעלינו. לכאורה נוסעים בה תיילים בריטיים.

 המכונית נוסעת במהירות, ואתה מדגיש כנישא על כנפי נשרים. פה ושם עדיין נשמעות יריות,

 אבל אתה חש, כאילו אינן נוגעות לך. מרוב שמחה מתתבקים, משתוללים. במידה ואפשר להשתולל
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 בשכיבה במכונית דחוסה עד מחנק. מישהו מתהיל לשיר: ״איזה פלא, איזה פלא!״... משתיקים אותו

 ומזכירים לו, כי ״איזה פלא״ אינו כלול ברפרטואר השירים של הצבא הבריטי. אף כי אנו סגורים

 ומסוגרים בתוך המכונית, אנו חשים שיצאנו לכביש.

 לפתע נשמעות יריות מקרוב.

 צרורות ממושב הנהג.

 ״מתקיפים אותנו?״

 כן. אנו נמצאים תחת אש. ממושב הנהג עונים באש. מגבירים את המהירות. ״לשכב!״ כדורים

 מנקבים את הברזנט ושורקים מעל לראשינו. אשבל נפצע.

 ״מלכודת?״

 פנייה הדה. הכדורים מוסיפים לנקב את המכונית. שוב סיבוב, והפעם חד מאוד וחפוז. נעצרים.

 משהו קרח. איננו מצליחים לצאת מטווח היריות נפלנו בפה!

 ״כך נפלו האחד-עשר מבתי-המלאכה של הרכבת בחיפה״, חולפת במוחי מהשבה כברק.

 ״לקפוץ!״ להישאר במכונית — פירוש הדבר — מוות. התחלנו לקפוץ מבעד לפתה האחורי.

 האש כוונה אל הפתח. אחדים נפצעו. לרוץ! להפש מחסה! רצים בתעלה שבצד הכביש. הכדורים

 משיגים אותנו. מישהו נפל לידי: היים ברנד. עוד מישהו. לרדת מן הכביש. הכדורים שורקים ליד

 הראש, אך אין רואים את האוייב. נכנסנו לשביל הסמוך לבית-הקברות. מאחורי הגבעה נמצא

 מהסה. רק לעלות ולרוץ דרך השדה, אולי נצליח להתחמק.

 רצתי ראשון. אנו כמעט על הגבעה. לפתע צצה לפני כיפה אדומה קונה של סטן. עצרתי את

 הרצים אחרי. תשתי מכה תזקה בידי. נפצעתי, אחורה! רצנו במורד הגבעה הזרה אל הכביש.

 פתאום פסקו היריות. משהגענו לכביש, ראינו קצין בריטי רץ לקראתנו כשתת־מקלע בידו.

 האנגלים הפסיקו את האש מתשש שיפגעו בו.

 ״בתורים אהרי!״ שאג ״הקצין הבריטי״. רצנו אתריו. היה זה ״שמשון״(דוב כהן), מפקד הפעולה.

 רובנו פצועים. יש ואינם יכולים עוד לרוץ וצריך לעזור להם. הכדורים מוסיפים לשרוק ליד האוזניים.

 מדתוק נראית מכונית צבאית חונה על הכביש. אם אך נגיע אליה... לא הכול נגמר, עוד יש תקווה.

 כתמי דם מתפשטים על הבגדים. עוד מעט נגיע למכונית. בתוך המכונית יושבים שני אנגלים.

 ״שמשון״ מאיים עליהם, אנו קופצים לתוך המכונית ומתנפלים עליהם. היתה זו המכונית, בה תזרו

 הצנתנים מתקיפים אותנו מרחצה בים; שני הבריטים והנהג נשארו כנראה במכונית, כי לא היה

 בידיהם נשק.

 אנו שוכבים על שני הבריטים ומחזיקים בהם בשארית כוחנו. הם מבוהלים ומבקשים רתמים.

 ״שמשון״ משתלט במהירות על הנהג ופוקד עליו לנסוע.

 המכונית זזה. האנגלים שתקפו אותנו כנראה היו מזויינים בתת-מקלעים בלבד. תוך מספר שניות

 יצאנו מטוות היריות. האנגלים שבמכונית מרגישים, שאנו בלתי־מזויינים וקרובים לאפיסת כוחות.

 פצועים וזבי דם, אנו מתזיקים בהם בשארית כוחותינו. הם מנסים להשתחרר. לא נוכל להחזיק בהם

 זמן רב. מבקשים מ״שמשון״, היושב בתא הנהג, אקדת. תתת איום האקדת פוקדים על שני האנגלים
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 לקפוץ מן הקומדקאד תוך כדי נסיעה.

 מרחוק נראים היילי הדיביזיה המוטסת. הם עדיין לא התייאשו מהרדיפה אהרינו. ואולם אנו כבר

 נמצאים מחוץ לטווח יריותיהם.

 ״שמשון״ מוציא את ראשו מתא הנהג ושואל, אם יש ביגיגו עוד גהג. כן, נשאר לנו עוד נהג אחד:

 שמשון וילנר. הוא הנהג האחרון. שני האחרים נותרו על הכביש. בסך הכל תסרים במכונית ארבעה

 אנשים. שלושה מהבורחים והנהג מן המתקיפים.

 בצד הכביש, ליד משאבת בגזין, עומד ג׳יפ. זהו הג׳יפ של ״שמשון״ ובתוכו נשק. על נהג הג׳יפ

 הוטל להציף את הכביש בבנזין ולהציתו, כדי ליצור רושם שאנו בורתיס לכיוון היפה ויוצרים מחסום

 אש בפני רודפינו. בתוקף הנסיבות אנחנו באמת בכביש חיפה. בגלל היריות עלינו, לא הצלהנו לסטות

 אל השביל אשר היה מוביל אותנו, בהתאם לתוכנית, צפונה, לכיוון צפת.

 אין אנו יודעים, מה עלה בגורלן של יתר המכוניות. על כן החלטנו לזנות את התוכנית להצית את

 הבנזין ולהסתפק בהצטיידות במקלע ובתתמושת, שהיו בג׳יפ.

 המכונית נעצרת. הנהג הבריטי נזרק מתוך המושב ובורה בבהילות אל השדה. כל אלה המסוגלים

 עדיין לרוץ ולסתוב, מעבירים את הנשק והתתמושת למכוניתנו. שמשון וילנר תופס את מקום הגהג.

 מנסה להתניע את המכונית פעם, פעמיים, המנוע אינו פועל!

 קרקעית הקומדקאר מכוסה דם, נשמעות אנתות. הבריטים המזויינים מתקדמים, ועוד מעט שוב

 נהיה בטווה היריות. כבר מזמזמים כדורים מעל לראש. מישהו מגלה לפתע כתם מתחת למכונית.

 מיכל הדלק נקוב! לא יותר ממאה מטרים מפרידים בינינו לבין האנגלים. אנהנו אבודים.

 לפתע ניצוץ של תקווה. משאית אדומה באה ממולנו. היא עמוסת פועלים ערביים.

 ״קדימה! לעצור אותו!״ — פקד"שמשון״.

 אנתנו רצים בכביש לקראת המשאית. ״שמשון״ עם ה״ברן" רץ בראש. שמשון — הנהג —

 ח לידו. אנחנו נםתבים אתריהם. הפצועים קל תומכים בפצועים קשה.
 המשאית נעצרת. צרור אחד באוויר, הערבים נמלטים בבהלה מתוך המכונית לשדה. רק הגהג

 גשאר ליד ההגה. הנהג מסרב לצאת. הוא מנסה להסביר, להתווכת. ליד תא הנהג עומד ״שמשון״ עם

 ה״ברן״ ולידו שמשון המתכונן לתפוס את מקום הגהג. אין לנו פנאי להתווכת, כדורי הבריטים כבר

 שורקים מעל לראשים. ״צא!" — קורא ״שמשון״ אל הנהג. הנהג פותח שוב בוויכוח. צרור יריות

 מן ה״ברן" של ״שמשון", והגהג נופל ההוצה מתבוסס בדמו. שמשון וילנר ממהר להיכנס אל תא

 הנהג בחפזונו הוא נכנס בגבו אל תתת לוע ה״ברן״. הצרור השני שגפלט מתוך ה״ברן" של ״שמשון״

 קוטל את שמשון הנהג.

 שמשון נפל! רק אנהה קצרה נפלטה מגרונו.

 איבדנו חבר יקד, וגם גורלנו נהרץ — נשארנו בלי נהג!

 אמנון, שהיה לו מושג־מה בנהגות, מנסה תתת מטר היריות לסובב את המשאית. אך הוא פצוע

 בהזהו וידיו משותקות. הוא מצלית בקושי להציב את האוטו לרוחב הכביש.

 "להתפזר!" — קורא"שמשון". הוא עצמו תופס עמדה מאחורי הג׳יפ שהשארנו במקום, ופותת
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 באש. האנגלים נאלצים לתפוס מהסה, והתקדמותם נבלמת. רצנו אל תוך השדה. ההיגיון חייב

 בריחה רק לכיוון אחד, לצד ימין של הכביש; צד שמאל מוביל חזרה לעכו, ולשם נמלטו הערבים

 מתוך המשאית. התפזרנו בשדה בימין הכביש. מרחוק נראה שדה קמה. ׳׳להגיע לשם", חלפה מחשבה

 במותי, "להסתתר בתוך הקמה עד רדת הלילה, ואתר כך להמשיך״.

 על הכביש נשארו מוטלים שמשון וילנר והנהג הערבי. ״שמשון" המפקד עדיין ניצב מאתורי

 המכונית וירק אש אל הבריטים.

 משהגעתי לשדה הקמה, הפניתי את ראשי לאתרו. מרחוק ראיתי את ״שמשון״ המפקד מוטל

 במדי המיגג׳ור שלו על הכביש. בניסיון להציל את היינו, הקריב המפקד"שמשון״, הוא דוב כהן, את

 הייו.

 נכנסנו אל תוך שדה הקמה; יוסף דאר פצוע ביד ובבטן. משה סלומון בדרך נם לא נפגע כלל,

 ואני פצוע בידי.

 בזחילה התקדמנו בתוך הקמה. היכן אנו נמצאים? מה לפנינו? האס ראו אותנו הבריטים, כשנכנסנו

 לשדה? האפשר להמשיך?

 כשהגענו אל קצה הקמה. לפנינו — מתנה •צבאי. ניכרת בו תכונה רבה. כנראה כבד הוזעקו

 התיילים לצאת בעקבותינו. הכביש משמאל מתמלא מכוגיות צבא ומשטרה.

 אין ברירה. עלינו להישאר בשדה עד רדת התשיכה. אולי יתרהש נס ולא יגלונו. השעה כבר

 17.20. בעוד שעה יחשיך, ונוכל לזוז.

 קריאות החיילים הבריטיים וקללותיהם הולכות וקרבות. לשכב בשקט. אני שומע בבירור צווחת

 פרא: ״הנה הם!״ ומיד אחריה שלוש יריות.

 יורים בחבריגו הפצועים, שגשארו מוטלים בשדה ליד הכביש. רוצחים אותם! גם אותנו עוד מעט

 ירצחו.

 אין ספק שיגלו אותנו. אני שומע מישהו מסביר, שגם בקמה נמצאים ״בלאדי גיוס״.

 הס עדיין מהססים להיכנס. כי על כן מניין להם, שגם אנתנו שוכבים פצועים ובלתי מזויינים?

 לבסוף החליטו כנראה להתפזר בשרשרת ולהתקדם, תוך כדי יריות.

 הם גילו את שביל הזתילה שלנו. יורים לעברנו. הכדורים נתקעים על ידנו בתוך האדמה. השיבלים

 נקצרות על־ידי קלעי כדורים, כופפות ראש לאיטן בזו אחר זו בשורה ישרה, כאילו חוט נמתח

 ביניהן.

 החייל המתקדם בשביל הזהילה קרוב אלינו מאוד. אנו שומעים צעקותיו הפראיות. אם לדון לפי

 הקול, מבדילים בינינו כעשרים מטר. עוד מספר שניות יהיה על ידנו. במי משלושתנו יירה תהילה?

 הגרוע מכל יהיה לראות, כיצד יורים בהם.

 ״שלום לכם, הכל גגמר אני קם!״ — אמרתי לשני תבדי והתרוממתי. לפני — במרתק של

 כעשרים מטר — עמד חייל בריטי פרוע, אדום ומיוזע, ה״ברן״ בידיו, רועד.

 הוא יודה וצורח: ״הנדס אפ!״ הרימותי את ידי.

 ״הפסק לירות אני נכנע!״ — אמרתי, וצרוד יריות נוספות עבד לידי. אותו רגע התרומם גם
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 יוסף. הוא עמד לצידי. אמרתי לאנגלי:

 "אתה הייל. כיצד אתה יכול לירות בפצועים בלתי-מזוייניםז!״

 ״הרם את הידיים!״ — תוזרת וגשגית הקריאה הפראית.

 ידיגו היו מורמות. אך הוא הרגיש צורך להמשיך ולצרוה. להוט היה כולו לרצות אותנו. הוא ירה

 שוב, ויוסף נפל. עוד כדור פגע בחזה.

 "התקרב!״ — קרא אלי.

 השתדלתי לשלוט בעצמי. התקרבתי אליו. עמדנו כמעט פנים אל פנים. רק קנה ה״ברן" הפריד

 בינינו. עיניו ופרצופו המעוות אמרו: רצח. הוא השף את שיניו ופלט בטרם יירה: ״הה, אתה יהודי?״

 כן? תגיד! כן?״

 "כן" — עניתי.

 ״הה. יהודי! אתה רואה זה ה״ברן" שלכם. של זה, המייג׳ור שלכם. הוא שוכב שם כמו כלב. זה

 ה״ברן" שלכם! בו הרגתי שם שלושה. כעת אני אהרוג אותך!״.

 ״אתה יכול לעשות זאת. אבל דע שאין זה לכבודו של חייל לירות בפצועים בלתי-מזויינים,

 כשהם עומדים וידיהם מורמות.״

 ״שתוק! בלאדי ג׳ו!״.

 האצבע, אשר התבוננתי בה בלי הרף, ריצדה על ההדק. לתימהוני לא נשמעה ירייה.

 הוא התרחק קצת וקרא לאחד החיילים, שהמשיכו לסרוק את השדה: ״הי ג׳וני, תן לי את הרובה

 שלך, מהר בוא הנה!״.

 ג׳וני התקרב אלינו.

 ואז אירע הנס. מצד הכביש נשמעו לפתע קריאות באנגלית, המכוונות אלי:

 ״היי סמולביץ, םמולביץ, אל תנסה לברות אתה האסיר שלי!״

 ואל החייל:

 "אל תירה זו, הוא אסיר שלי, אני רוצה אותו הי!״

 היה זה מיסטר סדרגרין, סגן מנהל בית-הםוהר לשעבר, ועכשיו מפקד תחנת המשטרה בעכו.

 הוא הכיר אותי מרחוק על פי זקגי המגודל. הוא בא במרוצה, בעודו פוקד על התייל לחדול מלירות.

 החייל סרב לציית לו. מיסטר סדרגדין נעמד בינינו, הגן עלי בגופו, וספק איים, ספק פקד על ההייל

 להרפות ממני. החזיק בי שלא אברח(לאן יכולתי לברות?) וכאשר משך אותי אהריו, כילה החייל את

 זעמו בשתיים-שלוש מכות בגבי בקת הרובה שלו.

 נעשיתי תצוף יותר. דרשתי שלא יגררו את יוסף ברגליו על פני הקרקע, ושיניחו לי לתמוך בו.

 בעוד אני עוזר ליוסף, בידי הבריאה, להתרומם ולהיתלות בי, שאל סדרגרין, אם יש עוד אנשים

 בתוך הקמה. קראתי למשה לקום. עד היום משוכנע משה סלומון, שאלמלא קראתי לו, היה מצלית

 להסתתר בתוך הקמה עד רדת ההשיכה, ואהר כך היה עולה בידו להתהמק מידי האנגלים ולהגיע

 למקום מבטחים — בעוד אני משוכנע, שהצלתי את תייו, כי תוך מספר דקות היו מגלים אותו

 ואז, בלי מיסטר סדרגרין.-
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 על בל פנים, בין אם הצדק איתו או איתי, עובדה נהרצת היא, שמשה חי וקיים, זורע וקוצר עד

 היום הזה במושב עמיקם. באותו מעמד, באשר התרומם משה וקם על רגליו, ספג רק במה מהלומות

 של קת רובה בגבו.

 הובילו אותנו בחזרה אל הכביש. בקומדקאר אתד היו מוטלות גוויותיהם של דוב כהן והנהג הערבי.

 מכונית זו זזה ממקומה, כדי לאסוף את ההרוגים והפצועים שנותרו בתעלות ולאורך הכביש.

 אותנו העמיסו על קומדקאר אחר. אמנון מוםקוביץ, משה סלומון ואנוכי, טיפסנו איך שהוא

 בכוחות עצמנו על המכונית, בעוד החיילים מנחיתים מדי פעם את קתות רוביהם על גבינו. גם את

 יוסקה דאר הצלחנו למשוך למעלה. את שמעון עמראגי, מיכאל אשבל וברוך שמוקלד גררו החיילים

 על הקרקע עד למכונית, כששלושתם פצועים קשה וזבי דם. ליד המכונית אחזו שני הייליס בידיו

 וברגליו של כל אהד מהם וזרקו אותם אליגו, איש על גב רעהו בערימה אחת. השתדלנו להשכיב

 אותם בנוחיות ככל האפשר. את מיכאל אשבל השכבנו על הספסל. שמעון ויוסקה נשארו שרועים

 זה ליד זה על תתתית הקומדקאר. לבסוף זרקו עליהם את גוויתו של שמשון וילנר.

 לא אשכח לעולם, כיצד התעללו אז בפצועים. את בת-צהוקם השטגית של חיילי הוד מלכותו

 למראה עינוייהם ולמשמע אנתותיהם של הפצועים. לא אשכח לעולם, כיצד הרגשתי, כאשר חיח

 עלי לגרור את גווית שמשון המת מעל הפצועים ולגלגלו אל מתחת לספסל. והלא רק לפני שעה קרץ

 אלי בעיגיו קריצה של שמתה.

 "ירו בנו כששכבנו פצועים״ — מלמל — ״פגעו בקיבה. אם אמות, תנתם את הורי".

 אשבל, אשר הוד גדול השתיר בצידו מתתת לצלעות ומשהו אדום גדהק ההוצה מתוך הגוף, עדיין

 לא גמר את הקרב:

 ״זה עוד לא ננמר... עוד נראה לחם. אל דאגח, אני לא חושב כלל למות. מה שלום שמעון?"

 אם נגיע לבית-ההולים בעוד מעוד, נוכל להצילם, אך האנגלים אינם ממהרים. המכונית עדיין

 עומדת. הם מוסיפים לתפש בשדות, ובינתיים הדם שותת.

 אמנון, הוא עצמו פצוע בהזה, מנסה לזרז אותם.

 "מהרו! הרי אתם רואים שהאנשים פצועים, מאבדים דם. הביאו אותם לבית-תולים!"

 אני שואל בצעקה את הקצין, שהציל את תיי, מדוע אין מעבירים את הפצועים לבית-החולים.

 "יעבירו אותם. יעבירו אותם!".

- - "נשלם להם גם בעד זה".  ״אין דבר, מתי" — אומר אשבל -

 בתרדה ראינו, כיצד הקומנדקאר מסתובב ובמקום לפנות לכיוון חיפה, לבית-החולים, הוא פונה

 לעכו.

 נכנסנו לעכו. העיר כמרקתת. המון נסער רץ אתרי המכונית ורוגם אותנו באבנים. התייליס

 המלווים אותגו בג׳יפים, אינם שמים לב. להם לא איכפת. נכנסנו לתצר תחנת המשטרה בעכו. את

 הפצועים משליכים מתוך המכונית. אנו מבקשים לשאתם בידינו, אך אינם מניסים לנו. רק את

 שמעון עמראני נשאתי והשכבתי על המרפסת. את אשבל גררו למקום אתר.

 אנו שוכבים על רצפת הבטון בתוץ.
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 אני מנסה לשאול, לצעוק, לדרוש: ״מתי יעבירו את הפצועים לבית החולים? ״ אין תשובה. אסיד

 לקום. אסור לזוז מן המקום. הדס ניגר וניגר. השלולית האדומה מסביבנו הולכת ומתפשטת.

 אני שוכב ליד שמעון. הוא גוסס, ויד קצרה מהושיע. שמעון ידידי הוסיף לתיות עוד כשעתיים.

 הוא ידע שקיצו קרב. ניסיתי לעודדו, אך ללא הועיל.

 ״אני יודע את האמת... אני הולך למות... הם לא יביאו אותנו לבית-חולים... לא חבל לי... לא.

 אין דבר... אבל ההורים... האחיות

 .... האתים... נתם אותם... נתם אותם..." נשימתו כבדה יותר ויותר. שמעתי את דבריו בקושי.

 לבסוף גרגע, וכאילו נרדם. לא רציתי להטרידו בשיחה, אף כי ידעתי שזו שעתו האהרונה. התזקתי

 את ידי על דופקו. עדיין תי. הרגשתי איד הדופק הולך ונחלש.

 ״שמעון, אתה יודע מי על ירד?" — שאלתי

 ״כן. מתי תנקום.... תנקום....״

 אלה היו דבריו האתרוגים. עצמתי את עפעפיו. רגשתי איד כל העיניים — של הבריאים ושל

 הפצועים, ושל אלה העתידים עוד מעט למות געוצות אל עברי בשאלה: ״האם עודגו חי?״

 פגי הסגירו את המתרחש בלא מילים. שמעון איגגו עוד.

 מישהו להש: "גש אל אשבל״.

 קמתי ממקומי, מגדף ומתרף את הרוצחים הבריטיים. הם עמדו במרהק-מה מאיתנו, שקטים,

 מחייכים ושואפים בהנאה את מקטורתיהם. אחד הקצינים גיסה להרגיע אותי:

 ״מיד תסעו לבית-חולים".

 את שמעון השכיבו ליד יתר הגוויות. עד עתה סרבו להגיש מים לפצועים. לבסוף הביאו להם

 מים.

 אשבל היה עליז כתמיד. עד הרגע האחרון קשה היה להאמין, שהוא נוטה למות.

 שכבנו בצפיפות, והמקום נראה כבית-בדות הי.

 קשה היה להשלים עם המתשבה, שהבריטים רואים אותנו בהשפלתנו. אשבל התלוצץ, כדי

 לעודד אותנו. בקושי אפשר היה לחוש את פעימות הדופק שלו, והוא בחוש ההומור המיוחד שלו,

 ממשיד להתלוצץ: ״אצלי הכל בסדר... הם עוד יטעמו את טעם ה״כינור״ שלי... אל דאגה. יהיה טוב.

 נישט געזארגט!״.

 לידו שכב ידידו הטוב, מנדל בלקובסקי(מלצקי), אף הוא פצוע קשה. מדי פעם היינו מתליפים

 הבטי דאגה.

 לפתע אמר אשבל:

 "נו, מספיק שיחקנו, הגיע הזמן להיפרד... מסור דרישת שלום לתבריה. שימשיכו... עוד יהיה

 טוב..."

 מנדל ידידו ביקש, שאעזור לו לזחול אליו כדי שיוכל לעצום את עפעפיו.

 גם אשבל איננו עוד.

 גם אותו העבירו האנגלים אל שורת הגוויות.
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 אנוי מונה: המישה ידידים כבו מונחים בשווה. דוב כהן — המפקד, שמשון וילנר, שמעון

ו(שמו האמיתי היה גושון גודובםקי). נ  עמואני, מיכאל אשבל, חיים בו

 מי יודע כמה עוד יתווספו?

 והנה גם בתוו מבין התוקפים, זלמן ליפשיץ, מתפתל מכאבים, מתהפך מדי פעם וצועק: ״אני

 נחנק׳ אני נהנק!״ כנואה נפצע ויאה ואינו יכול לנשום. האם יהזיק מעמד?

 יוסף דאר, השוכב בלי נוע בתוך שלולית דם, פניו מעוותים וחוורים כסיד. צל המוות כבו מוחף

 על פניו. היהזיק מעמד?

 נסים בנאדו שוכב על בטנו, ותור גדול נפעו בגבו מצד שמאל, הוא שקט ומבקש ממני, לעזור לו

 להתהפך על צירו. השכבתיו על צירו, והדם התל נינר מן הפצע.

 ״אי אפשר כך, נסים״ — אמרתי לו — ״אתה מוכרה לשכב על בטנך״. ״טוב״ — ענה

 בשקט — ״התזר אותי למצבי הקודם. אולי תוכל רק לסובב את הרגל, הפצע נלחץ על הבטון, חה

 כואב מאוד״.

 ״לא, אי אפשר״ — אמרתי שוב, לאתר שראיתי את החור שנפער סמוך לירך.

 ״נו, אין דבר״ — השיב בצייתנות של תלמיד מחונך יפה.

 לפנינו עמדו מספר קציגים בריטיים וחתבונגו במחזה, כאילו ישבו באולם תיאטרון. על פני

 אתרים מהם התפשט היוך שטני, ועל פני אהרים הבעה של גועל. זלמן ליפשיץ, אותו בחור מן

 המתקיפים שבאו לשחררנו חדל מצעקותיו. ניגשתי אליו, ואחד הקלגסים ניסה לעצור בעדי. אינני

 יודעת מה הביעו עיני, אבל משנפגשו מבטיגו — סר הקלגס הצידה. הפצוע השמיע חרחור. הוא

 גסס. בעודו חי, נסחב זלמן על-ידי שגי קלגסים אל שורת המתים והושלך ליד נוויתו של המפקד

 "שמשון״, אשר הוד גדול היה םעור בפניו סמוך לאף.

 "מה איתו?" — שאל קצין, שהתהלך כשבידו גליון נייר ועיפרון.

 "He is finished" (הוא גמור) — ענה הקצין אשר פקד על שני הקלגסים להעביר את הגוסס.

 נדמה היה לי, שדעתי הולכת ונטרפת עלי. ניגשתי מפצוע לפצוע, רציתי להתחנן בפגיהם, שאיש

 מהם לא ימות עוד. לפתע הופיע מייג׳ור צירלטון. הוא היה פרוע ומעוצבן, זיק של טירוף ניבט

 מעיניו.

 "מה אתם עושים כאן?!" — צווח לעבר הקצינים והשוטרים. "כל האסירים ברחו! צאו לעיר

 ואספו אותם! תפשו מבית לבית!"

 מראהו של צ׳רלטון השיב לי במידת מה את קור-דוחי. הודעתו, שכל האסירים בדתו, עוררה בי

 תקווה שבכל זאת הצליתו יתר העשרים-ותשעה להימלט. אם כך הדבר, אזי הצלהנו! אם הם ברחו

 — אין זה כשלון!

 ״מיסטר צ׳רלטון!״ — פניתי אליו בשאגה — ״אתה תהיה אחראי לכל הטבח הזה! לא די

 שיריתם בפצועים, אתם מחזיקים אותם כאן תמש שעות מבלי להגיש להם עזרה! מבלי להעבירים

 לבית-חולים! אתם תשלמו ביוקר! תשלמו ביוקר!״.

 "שתוק!״ — התרתת צ׳רלטון — ״אתה הוא ששפכת את הדם הזה! אתה בוגד! ביום שגי
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 תחזיר את הבגדים האזרחיים, הה? ביום שני?! ביום שגי ז! ביום שניי! בוגד! בלאדי ג׳ו! באסטרד י

 (יהודי מזוהם, ממזר!). סמרטוטים בועדים נופפתם לנגד עיני!״ הוא הצביע על עיגיו והזר: ׳׳הנה פה,

 לנגד עיני, סמרטוטים בוערים! את כולם נתפוס!״.

 לא ידעתי אז, על אחה סמרטוטים בוערים הוא מדבר. הדבר הסתבר לי לאתר זמן. באותו רגע

 עגיין אותי רק האיום שלו:

 ״את כולם נתפוס!״ משמע שלא כולם נתפסו, שהיתר הצליחו! ידיעה זו החזירה לי את שיווי-

 משקלי.

 ״נראה מי יתפוס את מי!״ — אמרתי בקול שקט למדי.

 רק ב- 12 בלילה, שבמשך שבע שעות שתתו הפצועים דם, הגיעו סוף-סוף שני אמבולנסים,

 שהעבירו אותנו לבית-החולים בהיפה. עוד באותו לילה גותחו כולם. כיוון שהייתי פצוע קל יותר

 מן האתרים — הייתי האתרון בתור. בשעה שתיים לפנות בוקר נלקתתי לצילום רנטגן ואחר כך

 לניתות. לא איכפת היה לי, מה עושים בי. הייתי כמעט ללא הכרה. שאלה אתת אפפה את כל ישותי

 וגרמה לי להוש ממש כאב פיסי. ״מדוע נשארו הם שם, על רצפת הבטון, בתתנת המשטרה, ואני

 נמצא כאן? מדוע?״ מששאל אותי הרופא, אם אוכל לסבול את הניחוח ללא הרדמה, אמרתי שלא

 איכפת לי. הוא הזהיר אותי שיצטרך לחתוך בבשר ההי, כיוון שהפצע העלה גגגרינה. אמרתי לו

 שיעשה כרצוגו, רק שלא יקטע את היד. אינסטינקט השמירה העצמית כנראה בכל זאת פעם בתוכי.

 הניתוח נעשה ללא הרדמה. לא חשתי כל כאב. הכדור ריסק את עצמות האמה, ולאהר שהרופא תתך

 את הבשר שהתתיל להשהיר מסביב לפצע, הכניס את ידי בנבם.

 בשעות הבוקר ההלו הפצועים להתעורר, אתד אהד, מהשפעת הכלורופורם. אחדים מהם הקיאו

 במיטה,

 יוסף דאר שכב זמן רב ללא הכרה. רק לפנות ערב, מששמע שאנו משוחחים בינינו מנסים להבין

 מה עלח בגורלם של יתר הבחורים, התערב ואמר: ״כולם נתפסו, מבעד לחלון האמבולנס ראיתי

 אותם עומדים בבכי, מוקפים שוטרים. ראיתי בבידור את זאב ואת משה. גם את חיים ראיתי. יהושע

 זטלר עמר וצתק. ראיתי אותם היטב״.

 הודעה זו דיכאה את רוחנו. יוםקה דיבר בוודאות ובביטתון כזה, עד כי נמנעתי מלשאול אותו,

 כיצד יכול היה להשקיף מבעד לתלון של האמבולנס, בעודו שוכב על אלונקה. הוא היה כל כך משכנע,

 שגס כאשר סיפר שעוד באותו לילה, בעודו בחדר הניתוח, ביקר אצלו דודו — האמנו לו. רק כאשר

 ביקש שיפעילו את המאוורר שדודו הביא לו, הבנו שהוא מדבר מתוך הזייה.

 שאלנו את האחות, אם הביאו פצועים נוספים לבית-החולים, והיא השיבה, שלא ידוע לה. עוד

 יומיים תלפו עד שידענו בבירור, שכל היתר הצליתו, וכל עשרים ותשעת הבורחים משתי הקבוצות

 האחרות נמצאים במקום-מבטחים. רק כשבועיים לאהד מכן גודע לגו, שהגיעו עשרים־ושמונה

 בלבד. כדור בודד, שנורה לעבר המכונית השנייה, פגע בחיים אפפלבאום (״אלימלך״), והוא נפל

 בדרכו אל ההופש.

 ביום השני להיותנו בבית החולים, הודיע לנו רופא יהודי, שנסים בנאדו נפטר. הוא אמר שעשו
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 כל מאמץ אפשרי להצילו, אולם ללא הואיל, משום שאיבד יותר מידי דם עד שהגיע אל בית החולים.

 שאלתי את הרופא על מצב יתד הפצועים, אלה השוכבים במיטות לידי. מצבו של יוסף דאד עדיין

 קשה, ונשקפת סכנה להייו. אם בימים הקרובים לא יסתבך מצבו של אמנון מוסקוביץ, הוא יחלים

 מפצעיו. קיים תשש שיצטרכו לקטוע את ידו של ברוך שמוקלד. האתרים יתלימו. הרופא היהודי

 הבטיח להביא לנו עיתון וקיים את הבטתתו למתדת היום.

 לאחד מותו של נסים בנאדו, נותרו בבית החולים שישה: חמישה מבין הבורחים, ואבשלום חביב

 מבין התוקפים. הוא אינו פצוע מכדורים. אלא ממכות. תווי פניו מטושטשים ונראים כמו כתם כחול

 ונפוה. כשתפסו אותו, היכוהו ללא רחם, כל גופו פצע וחבורה. אנו תרדים לגורלו. הוא ועוד שלושה

 מהתוקפים, שהועברו כלא, עלולים לעלות לגרדום.

 לאחר יומיים השתפרה הרגשתי במידה שגיתן היה בכלל לצפות לשיפור לאהד כל מה שעבד

 עלינו. ירדתי מהמיטה וניגשתי למיטתו של מנדל בלקובםקי.

- אמרתי לו — ״ברצוני להמשיך מיד בחפירת המנהרה. -  ״אשתדל להזור בהקדם לכלא״ -

 אולי נספיק לסיימה לפני בירור דינו של אבשלום ושלושה האהרים. מצפה להם פסק־דין מוות.

 נעבוד במרץ, גם אם נסכן את המפעל. ננסה להציל אותם״.

 מנדל הסכים לדעתי.

 בשעת הביקור אמדתי לרופא, שאני מרגיש בטוב וניסיתי לשכנע אותו, שאני כבר יכול להניע את

 אצבעות ידי. עבר עוד שבוע ימים עד שההזירוני לעכו. יתד איתי הועבר גם אבשלום.

 הוזרים אפוא לעכו. רעד עבר בגופי, כשנראו מרהוק מגדלי המבצר. בררר... איזה סיוט!״

 אלה דבריו של מתתיהו שמואלביץ.

 עתה רשות הדיבור לאיתן לבני, מפקד התטיבה הלותמת של האצ״ל, שנפל בשבי האוייב בתולות

 בת-ים עם 30 תבריו ב- 2 באפריל 1947 בשעת פעילות פיצוץ גשרים בדרום.

 עם כליאתו של איתן בכלא עכו, הוא לקח את הפיקוד על אסירי האצ״ל ועל מבצע הפריצה

 מבפנים.

 סיפורו של איתן לבני

 בפרק ״הפריצה אל התופש״ של ספרו"המעמד״, מתאר איתן לבני את הפריצה ואת נסיגת הכותות

 מנקודת מבטו האישית ומזווית הראייה של האצ״ל, שהיה מופקד על פריצת כלא עכו:

 "הפריצה אל החופש (4 במאי 1947)

 שבוע לאחר העלאת הארבעה לגרדום, וכמה ימים לאחר שפיינשטיין וברזאני פוצצו את עצמם

- 4 במאי; עוד נמסד לנו כי הכוח  ברימון יד בכלא ירושלים, קיבלנו הודעה שמועד הפריצה נקבע ל
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 בתוץ ילבש מדי צבא בריטיים ואם הפעולה בהוץ לא תצא אל הפועל עד השעה 16:30 אות הוא

 שאירעה לכות תקלה בלתי-צפויה והמבצע יידחה לאותה שעה למחרת היום. הסיסמה שנקבעה

 היתה ״אנו״ — ״באנו״. עוד נמסר כי במכתב נפרד נקבל תרשים של דרך הנסיגה, שאכן הועבר

 אלינו בדואר אחר. במכתבים הודיעו לנו שמפקד הכוח הפורץ יהיה גונדר ״שמשון", ואם ייפגע בעת

 הפעולה יעבור הפיקוד אלי. מכל תוכנית הפריצה מבתוץ היינו אנו בתוך הכלא מודעים רק לארבעה

 מרכיבים: זהות המפקד, לבוש הכוח, הסיסמה ודרך הנסיגה. לא ידענו מהי תוכנית הפריצה ומהו

 סדר הכותות שישתתף בה, וגס לא היה צורך שנדע זאת; סמכנו על תבריגו שיבצעו את משימתם

 על הצד הטוב ביותר. לפי התלטת המפקד רק ארבעים ואחד אסירים יכלו ליטול הלק בפריצה,

 כלומר דק מתצית מכלל האסירים. ניסינו אמנם להעביר את רוע הגזירה ולבקש שכל האסירים

 ישתתפו בפריצה, אך התשובה התד-משמעית שקיבלנו היתה שלא ניתן יהיה למצוא מקומות-

 מקלט למספר גדול כזה של בורחים ולכן אין טעם לסכן אנשים כדי לשחרר אסירים, שעלולים

- 29 אגשי  בתוך זמן קצר להיתפש ולתזור לכלא. אסירי לח״י עמדו על כך, שייצאו 12 מאגשיהם ו

 אצ״ל, ולא 11 אנשי לח״י, כפי שנקבע. כיוון שהאצ״ל הוא שעמד לבצע את הפעולה בעצמו וגטל

 עליו את כל הסיכונים נראה היה למפקדה שמן הנכון והצודק הוא שישחחררו 30 אנשי האצ״ל,

 ובמכתב שהוברה לכלא נמסר לי לבסוף שהההלטה בקשר להרכב היוצאים נמסרה כולה לידי. לא

 קל היה להרוץ גורלות ולקבוע מי מבינינו ישתתף בפריצה ובבריחה ועל מי יינזר להישאר כלוא בין

 התומות. איך אוכל לשאת פני לאסיר לותם ולומר לו שהוא דרוש פתות מאחרים בתוץ ועל כן מוטל

 עליו להישאר כאן? הכרתי היטב את האנשים, עשיתי במחיצתם חודשים על גבי חודשים בתוך תאי

 הכלא, ולא הייתי יכול להימלט מתגובתם. לאהד שיקול ביני לבין עצמי, הודעתי לאנשי לה״י כי

- 30 אנשי האצ״ל. הוספתי מיד: ״אתם יכולים לזעום עלי  כלה ונחרצה עמי שייצאו 11 אנשי לה״י ו

 ולבוא בטענות מטענות שונות. שקלתי את הדבר — וכך החלטתי״. אין ספק שהתקשו לקבל את

 התלטתי, אך לא ערערו עליה.

 ה״מטה״ המשותף שלנו הוסיף לעבר את הפרטים עד האחרון והפעוט שבהם. הזרנו ושקלנו כל

 מהלך ומהלך וניסינו לצייר לנגד עינינו את התמונה בכללותה שלא להשאיר, ככל שהדבר רק ניתן,

 שום פרט ליד המקרה. קבענו את חלוקת התפקידים ואת המשימות שיוטלו על הנשארים בכלא.

 בחוץ נהגו תמיד לטעון כלפי שאני גכנס לפרטי-פרטים ואינני סומך על אתרים. האמת היא שדברי

 ביקורת אלה לא הטרידו אותי מעולם, שכן כאשר הייתי עוסק בהיי אדם צריכה ללוות אותך תתושת

 אחריות עמוקה. חרותם והייהם של אנשים אחרים מופקדים בידך, ועל כן אין לזלזל בשום פרט,

 וייראה משני וטפל ככל שייראה. על כן נהגתי תמיד לתכנן כל פעולה במידה הדיוק האפשרי, כדי

 שאהיה סמוך ובטוח שעשיתי כל אשר לאל ידי שהפעולה תצליח ואני אהיה שלם עם עצמי, כשכל

 אותה עת מלווה אותי החשש — הנכון והמוצדק — שמא לא ביררתי הכל? שמא יש לבדוק

 שוב? ואולי יש אפשרות אחרת שלא העליתי על דעתי?

 הפעם היתה האחריות כפולה ומכופלת: היה עלי גם לתכנן את הפעולה מבפנים וגם להחליט מי

 ייצא ומי יישאר בין התומות. היציאה היתה אמנם יציאה אל התרות הנכספת, אבל היתה כרוכה בלי
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 ספק בסיכונים לא מעטים, ואת הגעלם אי אפשר היה לחזות מראש.

 מבט מבפנים

 כתבו לי כי לתומת עכו יגיעו הפורצים בשלושה כלי-רכב: משאית של 3 טון מכוסה ברזנט ושני

 טנדרים, אם הם מכוסים ברזנט. לפי מידע זה חילקנו את האנשים לשלוש חוליות: א) יחידת חילוץ.

 תפקידה יהיה לפרוץ את שני המנעולים של המסדרונות האתוריים, ששימשו את המשמר. אנשים

 אלה יפרצו ראשונים התוצה ויעלו על הטנדר הראשון. היהירה תמנה 13 אנשים ומפקדה יהיה מנדל

 מלצקי. ב) יהידה מרכזית. תפקידה יהיה למנוע מן המשמר הבריטי להיכנס לחצר מאנף המנהלה

 ומהנשקיה, שגרו בו שוטרים בריטיים. היהירה הזאת תמנה 20 איש בפיקוד רב אפרת, והיא תתפנה

 במשאית הגדולה. ג) יתידת המאסף. זו תפעל מיד עם מתן האות לתחילת הפעולה ושמונת אנשיה

- בפיקוד מגהם שיף - ישליכו על הגג תצי ״נרות״ ג׳ליגיט במשקל 50 גרם כ״א. רצף ההתפוצצויות

 הזה נועד לעורר מהומה־רבתי ולהבריח את שלושת הסוהרים ההמושים הניצבים על הגגות. הנחנו

 כי הסוהרים הערביים ייבהלו מן הפיצוצים ויעדיפו להימלט. מפקדי שלוש היחידות היו אנשי האצ״ל

 וכסגנים להם מונו שלושה אנשי לח״י — משה ערמוני כסגנו של רב אפרת, חיים אפלבוים כסגנו

 של שיף, ומתי שמואלביץ כסגנו של מלצקי. עמדתי על מינוי אגשי האצ״ל כמפקדי היהירות, משום

 שאנשינו היו מנוסים יותר בפעולות קרב בהיקף כזה, ושלושת המפקדים שנבתרו לתפקיד עברו לא

 מעט טבילות אש בשנים האחרונות. אנשי לח״י אמנם דרשו שיחידח אחת תהיה נתונה לפיקודם,

 אבל לבסוף ויתרו על דרישתם. כסגן מפקד הפעולה מבפנים בתרתי את יהושע זטלר איש לת״י

 שהכרתיו היטב, כזכור, עוד מימי הכלא בירושלים.

- 41 שנבחרו היו לוחמי מחתרת בעלי נסיון קרבי ופיקודי, שיכלו לתרום בהיותם בתוץ את  ה

 התרומה המירבית לארגון. אפרת ושיף, מלצקי ואנוכי קבענו את רשימת 30 היוצאים מאנשי האצ״ל,

 אנשי הלת״י בהרו ב- 11 היוצאים שלהם בעצמם. על תוכנית הפריצה ומועדה שמרנו, שבעת אנשי

- 3 במאי, יום לפני הפריצה, מסרנו למשתתפים בה את המועד  ה״מטה", בסוד כמוס. רק בשבת ה

 המדוייקף ולאלה שגגזר עליהם להישאר בכלא נמסרה הידיעה ביום הפריצה ממש.

 הבשורה המפתיעה התקבלה על ידי החברים בהתלהבות ובהתרגשות, שהרי כל אסיר ממתין

 לרגע שבו יוכל לבדות מבית־הכלא. פעמים רבות זהו הרגע שעליו הוא חוזר ומשחזר בדמיונו פעמים

 אין ספור. אי־אפשר היה, כמובן, לתת ביטוי מופגן יותר להתלהבות, אבל היא ניכרה היטב על פני

 האנשים. קשה היתה, כמובן, תגובתם של אותם מפקדים ולותמים שנאלצו לבלוע את הגלולה המרה

 שאינם נמנים עם הבורחים. אחד מאלה היה זאב (וילי) כץ איש חיפה, שנאסר עוד בנובמבר 1939

- 10 שנות מאסר, שותרר כעבור שנתיים ונאסר שנית ־ 38 במשמר הירדן, נידון ל  עם קבוצת ה

 ב- 1942 בעוון החזקת נשק. כץ ישב שבע שנים בכלא, והיה ראוי שיהיה ראשון הבורתים ולא בלב

 קל ישבתי אתו והסברתי לו את נימוקי התלטתי.

 "תראה וילי״, אמרתי לו ״בעוד חודש מגיע זמן שחרורך מבית-הכלא. אפשר לשער שאתרי

 השתרור לא יגיחו לך הבריטים לשוב הביתה, אלא יגלו אותך לאפריקה. אפריקה אמנם רתוקה,
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 אבל איננה בית-סוהר, חתנאים שם שונים לגמרי — תנאים של פנסיון לעומת עכו. לא כדאי לך

 להסתכן בפריצה״. וילי דחה את נימוקי בתוקף ולחץ שאשתפו בבריחה, אך אני עמדתי על דעתי:

 ״קבל את החהלטה שלי בהבנה״, אמרתי לו, ״היא לטובתך״. גם את ״רב-סמל״ חיים וםרמן, שהיה

 איש הדרכה מעולה, ניסיתי לשכנע בצדקת התלטתי להשאירו בכלא. הוא היה כמדומני הנשוי היתיד

 מבין אנשי האצ״ל ואב לבן. ״עליך להבין״, אמרתי לו"שאני מעדיף להוציא החוצה בהורים שאין

 עליהם עול משפהה. לכן התלטתי שאתה תישאר כאן ותקבל את הפיקוד על האסירים הנשארים״.

 וםרמן מחה וניסה לשנות את התלטתי, עד שחתמתי את הוויכוה: ״זהו זה, תיים, קבל את הדברים

 כפקודה״, ולא נותר לו אלא לקבל את הדין. הוא, וכמוהו מפקדים אתרים שנשארו בין חתומות, לא

 סלהו לי על החלטתי שנים רבות.

 עד שעות לפני-הצהריים של אותו יום סיימנו את התדרוך לכל האסירים. הודענו להם שייתכן

 כי הבריחה תצא לפועל בארבע אהר-הצהריים. סמיכות הזמן גרמה להתרגשות רבה, אבל גם מנעה

 עצבנות ממושכת והפעלת לחצים מצד אלה שלא שותפו בבדיחה מטעם זה או אהד. לא הודענו על

 האפשרות שהפריצה תידחה במקרה של תקלה ליום המחרת.

 את היוצאים כינסנו לתדרוך נפרד לפי שלוש חיחידות. הודעתי לאנשים כי הנשארים ייצאו

 לטיול הקבוע בתצר כדי שמפקד בית-הסוהר, שנהג להשקיף על האסירים המטיילים מגזוזטרת

 חדרו שבקומה השנייה, והסוהרים שהסתובבו במקום לא ידגישו בשינוי כלשהו או בסימני המתיתות

 באוויר. הוריתי למטיילים להרעיש ככל יכולתם בעת הטיול כדי לעורר את הרושם ש״החיים

 מתנהלים כרגיל״ — וגם כדי לתפות בכל האפשר על מיעוט המשתתפים בטיול.

 הייגו צריכים גם להתכונן לאפשרות שהאסירים הערביים ינסו לנצל את רגעי המהומה בעת

 הפריצה ויתקיפו אותנו. פיצוץ החומה עמד להתבצע באגף האסירים הערביים והשוב היה שיישארו

 ספונים בתאיהם ולא ינסו להתערב במתרתש. שוב מילאנו גרביים ארוכים בתפיסות סבון קשות

 והוספנו עליהם כרעי מיטה שנעקדו מתושבותיהן. ״יתרון ההפתעה עומד לצדנו״, הסברתי לאנשים,

 ״ויקה זמן עד שהאסירים הערביים והסותרים יתאוששו מן ההלם וההפתעה. עלינו לדעת לנצל

 בצורה הטובה ביותר את רגעי ההלם האלה.״

 סוד הבריתה נשמר מארבעת הברי ה״הגנה״, שהיו כלואים באגף המיותסים הצמוד להדר הגרדום

 ושבינו לבין החצר חצץ רציף המבקרים. על ארבעה מחבריגו הוטל להודיע להם ברגעי הפריצה

 מה מתרהש ולבקש מהם להיכנס לתאי אנשי האצ״ל ולהישאר שם עד תום הפעולה. בריקדת אש

 שתיכננו נועדה להידלק ״בין השערים״, וממילא לא יכלו אסירי ״ההגנה״ להזוד לתאיהם מן הטיול.

 האסירים שלא יצאו לטיול לבשו את הבגדים האזרחיים המוברחים מתהת לבגדי האסירים החומים

 כדי שיוכלו להסירם מיד עם הישמע הפיצוץ. היה זה כזכור, חודש מאי ואני חשתי כבד ומגושם

 בבגדים הכפולים. רטט ההתרגשות הצטרף לחוס שבתא ונתכסינו זיעה כולנו. כל יהידה המתינה

 בתא נפרד והודיתי לאנשים לשכב על המיטות או על ה״בורשים״ ולהעמיד פנים שהם שקועים

 בתרדמה או בקריאת ספד. אילו הציצו הסוהרים מהמסדרון לא היו רואים בתאים דבר יוצא-דופן.

 אדרבא, כלפי הוץ שררה בתאים תהושה של רגיעה ושל אפס-מעשה. שום דבר לא רמז על הפעימות
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 הגוברות ומתחזקות בלב של כולנו.

 שנבנו לוהטים מחום והמתנו לאות הפיצוץ. לעתים ההלפנו מבטים בינינו כאילו ביקשנו להרגיע

 ולו במעט את המתה הגדול.

 השעה 16:00 הלפה. אחריה זתלו הדקות בזו אתר זו באיטיות מטרפת. הבטתי בשעוני. השעה

 היתה 16:15. ראיתי את המתח והאכזבה על פניו של רב אפרת שישב לידי, ׳׳כפי הנראה זה כבר לא

 יקרה היום, אלא מחר״, אמרתי לו. שאלות רבות ניקרו במוחי: מה קרה בחוץ? למה העיכוב? אירע

 משהו לאנשים בדרן? נכנסנו למלכודת? אולי נתפשו?״ מחשבות דומות עברו בוודאי גם במוהות

 האתרים. עוד דקות הלפו בציפייה דרוכה. נגד עיני עברו כל אותן דקות ההרדה של שבועות ההמתנה

 הארוכים לרגע המיוהל — שמאן לבוא. המתח של הברתת חומר-הנפץ לכלא, של החיפוש הכללי

 בתאים שסוכל ברגע האחרון, הפהד שמא ״ידיה״ מישהו שמשהו מתבשל באוויר. והנה אנו שוכבים

 טובלים בזיעה וממתינים לאות הגואל כמו על גחלים לותשות. ובחוץ דממה עמוקה. מדי רגע ניגש

 אל יהושע, דב, מנדל ומנחם ושאלו מה יהיה.

 בשעה 16:15 עוד תשבתי שאין להיוואש. אבל כבר שקלגו כיצד גוכל להחזיר את הגלגל לקדמותו.

 דבר אחד הוא להחזיר את תומר-הנפץ, הנפצים והפתילים למתפורת ולהסיר את הבגדים האזרתים,

 ודבר אחר לגמרי הוא לחיות עם המתיחות הגואה ולהמתין עוד יום ארוך תוך העמדת פגים של

 ״עסקים כרגיל״. האם אפשר יהיה להמשיך בתוכנית במצב כזה?

 הרגע הגדול

 ואז, ב- 16:22, טלטל קול נפץ אדיר את חומות בית-הכלא וקירות התאים הזדעזעו. דק ניתרנו

 ממקומותינו כקפיץ דרוך ששוחרר וכבד נשמע פיצוץ שני. המטענים שהתפוצצו בחוץ היו במשקל 25

 ק״ג כל אחד וגם קירות האבן העבים של המבצר רעדו מעוצמת הפיצוץ שהבקיע את החומה.

 בתוך שניות פרצו אנשי יתידת התילוץ מתאם אל שער המסדרון ושניים מהם הניחו את מטען

 תומר-הנפץ על מנעול-התלי הראשון של דלת המסדרון הפנימי. הפתיל הוצת ואנשי ההוליה נצמדו

 כולם לכותל. הפיצוץ בא מיד ומנעולי־התלי והשרשרת נתלשו ממקומם. אנשי היחידה נחפזו לעבר

 השער השני שנעל את הכניסה למסדרון הדרומי.

 באותו רגע יצאה ההוליה השנייה לבלום כל נסיון התערבות מצד משמרות הכלא. ליד שער

 הכניסה לחצר בתי־הסוהר היה שקע קטן שנועד לניקוז המים שזרמו מן התצר. הכניסה לתצר היתה

 כזכור דרך שני שערים בקיר שחצץ בין אגף המנהלה להצר. השערים האלה היו צרים במתכוון כדי

 שניתן יהיה לבדוק את האסירים וגם את אנשי המשמר בכניסתם וצאתם, תהילה בשער הראשון,

 ואחר כך היה נפתח השער השני להצר עצמה. למקום הזה קראנו ״בין־השערים״. בעוד מועד הכינונו

 במטבח שני פחי נפט מלאים ושני מקלות עטופים בסמרטוטים טבולים בנפט, וכאשר שפכו שישה

 מאנשי ההוליה את הנפט המעורב בשמן לתוך התצר התנקז הנפט בשקע וניצת באש הלפידים. בן

 רגע התלקהה מדורת אש גדולה שסגרה את הכניסה לחצר ומנעה כל אפשרות לפרוץ לתוכה.

 שערי הכניסה למסדרון הדרומי נפרצו והאש בערה בהצר והפיצה עשן עצום, בגלל השמן. רימוני
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 ההפהדה, שזדקה יתידת המאסף, התפוצצו בזה אהד זה על שלושת הגגות שעליהם ניצבו הםוהדים

 והבריחו אותם. רצנו במסדרונות שנתמלאו אבק סמיך אשר סתם את הנתיריים וםינוור את העיניים.

 תוך דקות הגיעה קבוצת ההלוץ אל הגגון ונעלמה דרך הפידצה. אהריה הגיעה היחידה השנייה, ואני

 בתוכה. התלטתי להימצא עם חיחידה המרכזית והגדולה מכולן למקרה שהבריטים יתאוששו ויצליתו

 לפרוץ להצר, ואז יהיה על היהירה הזאת לפעול כדי לבלום את האנגלים או לסכל כל נסיון מצד

 הערבים לפרוץ מתאיהם. כשהגעתי לבסוף אל הגגון לא מצאתי את הסולמות הגבוהים, שאמורים

 היו להישען על הקיר התיצוני. עמדתי בגובה של חמישה מטר מעל הסמטא. כהרף-עין ניתקו רגלי

 מן הגגון ואני קפצתי למטה.

 על הקרקע קידם את פני דב סלומון, סגן מפקד פעולת הפריצה, מפקד ותיק שעמו יצאתי בעבר

 לפעולות לא מעטות. דב, שלבש מדים בריטיים והבש קסדה שטוחה על ראשו, לפת אותי בהוזקה

 והרעיף עלי נשיקות. לידי ראיתי כמה לוחמים לובשי מדים המנסים להציב מתדש את הסולמות

 הגבוהים שהועפו מהדף הפיצוץ, כדי להקל על היציאה דדך הבקע שבחומה.

 פניתי לעבד המשאית, שהיתה אמורה לפי התוכנית להמתין לנו כעשרים-שלושים מטר ממקום

 הפריצה (במקום שבו מתחיל היום השוק הערבי של עכו העתיקה). לא היתה שום משאית. ״מה

 קורה כאן?״, שאלתי את דב. דב הסביר לי שהמשאית, עם גג הברזנט הגבוה, לא הצליהה לעבור דרו

 השער של עכו העתיקה, ונאלצה להישאר מחוץ לשער. ״עלינו לרוץ עד השער״, אמר, ״המשאית

 ממתינה לנו שם״.

 התחלנו לשעוט קדימה לכיוון שער העיר העתיקה. לפתע ראיתי טנדר מכוסה ברזנט נוסע לא

 הרתק מאתנו. הטנדר הזה נועד לשמונת אנשי יתידת המאסף, ואנשיה טיפסו לתוכו. הוא נעתק

 ממקומו וחלף על פנינו ואילו אנחנו לא הפסקנו את דיצתנו.

 רצנו לאורך הרחוב הראשי, כשחילופי יריות מהדהדים בקירבת מקום. מראה היהודים, חלקם

 עטורי זקן, הרצים בחברת ארבעה תיילים אנגלים תמושים, היה בוודאי כמהזה תעתועים של

 אתר-צהריים בעיני הערבים שישבו בפתת תנויותיהם ועישנו נרגילות. לפתע הרגשתי יד הזקה

 אותזת בי וערבי חסון צועק באוזני בעברית: ״תיכנס פנימה!״ ידעתי שאינו דורש את טובתי ואינו

 מתכוון להציע לי מהסה. ניסיתי להיחלץ מאתיזתו אך הוא לא הירפה ממני. מתנשף ונושף מן הדיצה

 המטורפת הלמתי בשארית כוהי בפרצופו. הערבי עזב אותי ואני המשכתי בריצה בלב העיר העתיקה.

 השגתי את רב סלומון ואמרתי לו: ״אין בדירה, רב, תתתיל לירות באוויר, אתרת ייתפסו אהדים

 מהחברה על-ידי ערבים״.

 דב שלף את אקדח ה״וובלי״ שלו והתחיל לירות באוויר. הערבים, שירדו אל הכביש בנסיון ללכוד

 אותנו, נרתעו לאחור. אחרים זרקו עלינו מן המדרכות מכל הבא ליד, לרבות שרפרפי קש. ראיתי

 לפני את טנדר המאסף מתמלא גם מאנשי היחידה המרכזית. אלה נסעו בטנדר עד שער העיר ושם

 על המשאית המיועדת להם.

 מן המבצר ומכיוונים אהרים התתילו להישמע יריות מכלי-נשק שונים, אך כוח בריטי טרם

 יצא למרדף אחרינו. לא ידעתי אותו זמן שבתוך העיר הוצבו שתי יחידות אבטהה שלנו(האתת של
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 שלושה אנשים מצויירת ב״בדן״ והשנייה של שגייס תמושים בתת-מקלע), שמטרתן היתה למנוע

 מאנשי המשטרה הבריטית להתקרב למקום-הפעולה.

 הגענו אל שער העיר העתיקה ומצאנו אותו סגור. כמה ערבים הספיקו להגיף אותו במטרה

 ללכוד אותנו בתוך העיר. היטינו כתף ובכוחות משותפים פתתגו את השער כדי לאפשר לטנדר השני

 לצאת למרחב. מעבד לשער העיר ראינו את המשאית ממתינה לנו. נאתזנו בשארית כוחנו כטובעים

 הנאחזים בדפנותיה של סירה, וטיפסנו פנימה. צמיגי המשאית נקרעו ממקומם והיא זינקה לדרך.

 ליד נהג המשאית (כמו ליד נהגי שני הטנדרים) ישב מורה-דרו שכיוון אותו בנתיב הבדיחה,

 שאותו למד להכיר בסיורים המוקדמים שנערכו לפני הפעולה. פנינו שמאלה לכיוון העיר ההדשה

 (במקום שבו עומד היום בית-הספד לקציני-ים) ומשם לעבר רחוב קטן שמשני עבריו ניצבו אז רק

 בתים מועטים. חצינו את הרחוב לאיזוד לא מיושב ומלא כרמים ושדות משם יצאנו מזדהה להר

- 200 מטר(כשעליו מוטל היה איש  נפוליאון, לכיוון צפת. הטנדר הקדים את המשאית מרחק של כ

 לח״י היים אפלבוים, שנפצע בבטנו מהיריות בעת הנסיגה מן העיר העתיקה).

 על הכביש הראשי, ליד פנייה לאחר השבילים, הבהנו במשאית בריטית הדוהרת בעקבותינו וקצין

 בריטי שישב ליד הנהג ידה לעברנו באקדחו. הוריתי להפעיל את ה״ברן״, כדי לעצור את המשאית,

 אבל היח מעצור ב״ברן״. אצל דב אפרת שישב לידי נשאר חצי ״נר״ ג׳ליניט, מאותם שנזרקו אל הגגות

 בתוך הכלא. הוא הדליק את ראש ה״נר״ והשליך אותו לעבד המשאית. ה״נר״ התפוצץ כהצי מטר לפני

 המשאית וזו בלמה באתת. ניצלנו את הבלימה כדי להגדיל את המרחק בינינו לבינה ותצינו בדרך לא

 דרך את השבילים שחצו את הכרמים והשדות בואכה להר נפוליאון ולכביש עכו-צפת.

 המשכנו קדימה, כאשר מאתורינו נשמע רעם בלתי-פוסק של יריות. על הכביש הראשי לצפת

 הסטתי את הברזנט חאחורי של המשאית והצצתי החוצה. לפנינו ראיתי הולכים לצד הכביש שלושה

 בתורים לבושים בתולצות לבנות. אהד מהם היה מוכר לי כאיש ת״ק, ואני דפקתי על הזכוכית של

 תא הנהג כדי לסמן לנהג שיעצור.

 ״מה אתם עושים כאן?״ שאלתי מלמעלה את הבתורים.

 השלושה, בנימין שמר, יוסף רונן ומאיר עמיעז, עלו על המשאית וסיפרו לי שתפקידם היה

 להנית שורות מוקשים על הכביש כדי לתסוס את הכניסה לעכו מכיוון צפת ונהריה. לפי התוכנית

 הציתו תתנת דלק קטנה והמתינו לג׳יפ הפיקוד שיאסוף אותם אך הג׳יפ לא הגיע. מסיפורם הבינותי

 שחוליית הפיקוד עם ״שמשון״ אינה נמצאת לפנינו אלא התעכבה מסיבות לא-ידועות מאחור.

 דרך הנסיגה

 המשאית המשיכה בדרכה. הצצתי שוב החוצה וראיתי שאנו דוהרים על כביש עכו-צפת. ליד

 בירווה (היום צומת אחיהוד) סטינו ימינה לכיוון שפרעם ולפני הכניסה לשפרעם פנינו שמאלה

 ועלינו על הכביש המוליך מזדהה לנצרת. תנועה על הכביש היתה דלילה מאוד אבל כשטיפםנו

 במעלה ההר ראיתי לפתע מולנו שיירה ארוכה של משאיות בריטיות ריקות ובראשה ג׳יפ פיקוד.

 עוד לפני שהספקתי לעכל את המראה ולתשוב על תגובה אפשרית התרומם צבי וולף, איש נתניה,
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 שהיה לבוש מדי צבא בריטיים ועגוד דרגת סמל בצבא הוד מלכותו, מתוך גג הקבינה של הטנדר

 שנסע לפנינו והצדיע. יושבי הג׳יפ שבראש הטור השיבו לו הצדעה והמשאיות חלפו מולגו בזו אחר

 זו במורד הדרך. וולף ניצב כל העת הזאת בעמידה מתותה, פלג גופו העליון מבצבץ מתוך הפתת בגג

 הקבינה (שדרכו אפשר היה להשקיף על הדרך או לשרבב מקלע או תת-מקלע) והוא מברך בקור-

 רוח מופלא בהצדעה תיילית ללא דופי את ״חבריו לנשק״. אנחנו ישבנו מתחת לברזנט שטופי זיעה

 עד שעשרים המשאיות תלפו על פנינו ונעלמו בהצטלבות הדרך לשפרעם או לאחיהוד.

 המשכנו בכביש במעלה הרכס בין עמק ביה נטופה לעמק-יזרעאל, לכיוון ציפורי. ירדנו לכיוון

 עמק יזרעאל ליד ביר מכסור ומשם המשכנו בשבילי עזר דרומה. הנסיעה המהירה נמשכה למעלה

 משעה. ב- 8:00ו לערך הגענו לסוף הכביש וירדנו מן המשאית, גופנו כואב מן הישיבה ומן הטלטלה,

 והתארגנו למסע רגלי לאורך הרכס של הרי מנשה כדי להגיע בחסות ההשכה לגתלת ז׳בוטינסקי

 ולבנימינה הסמוכה לשוני. טנדר החלוץ לא נראה לפנינו ואני קיוויתי שגמצא אותו ממתין לנו

 בנקודת המיפגש. אבל הטנדר והג׳יפ עם ״גונדר שמשון״ לא המתינו לנו ולא נראו באופק.

 תיים אפלבוים, שנפצע בנסיגה בסמטאות עכו, הצליח לטפס לטגדר המאסף, וליד צומת אהיהוד

 בפנייה לכביש שפרעם עצרגו והעליגו אותו על המשאית הגדולה יהד עוד כמה מנוסעי הטנדר.

 ניסינו לטפל בו בעת הנסיעה כמיטב יכולתנו, אבל לבו גדם. כהשגענו לכביש ליד קיבוץ דליה ראיתי

 רועה יהודי ועוזרו, שהביטו בהשתוממות רבה בשיירה המשונה שלנו והתקרבו כדי לברר מי אנו

 ומה אירע. הסברנו להם שאיננו חיילים אנגלים אלא אנשי מתתרת יהודים, וכי גם אלה מבינינו

 הלבושים מדים בריטיים הם יהודים. ״אנתנו מתכוונים להשאיר כאן את המשאית והטנדר״, אמרנו

 להם ״יש לנו בקשה אליכם: המתינו עד שעה תשע בערב ורק אז תודיעו למשטרה שמצאת משאית

 וטנדר נטושים בצד הדרך. אנחנו מצפים גם לטנדר נוסף שיצטרף אלינו. ויש לנו בקשה נוספת: על

 המשאית מונתת גופתו של בהוד שנהרג. אגא, דאגו שיובא לקבר ישראל״. וכמובן, לא אמרנו להם

 לאן פנינו מועדות.

 השניים הנידו ראש בהסכמה, ולאתר זמן למדתי לדעת שאכן עשו כפי שנתבקשו. כל ימי אהיה

 אסיר תודה לאותו רועה הבר קיבוץ דליה, שלא הודיע למשטרה על האסירים הנמלטים שפגש בדרכו

 ודאג להביא את גופתו של חיים אפלבוים להיפה ולמסור אותה לרשות הקהילה. לפני כחמש שנים

 קיבלתי ממנו מכתב גוגע ללב, שבו זיהה את עצמו וסיפר על הרגשתו באותו ערב.

 המתנו רגעים ארוכים בתקווה שיגיעו אנשי יחידת התלוץ בפיקודו של מלצקי בטנדר הראשון

 והג׳יפ של ״גונדר שמשון״, מפקד הכוח הפורץ, אך הם לא הגיעו למקום המיפגש. אספתי את

 הבורהים והפורצים שירדו מן הטנדר והמשאית ואמרתי להם שמרגע זה ואילך אני נוטל עלי בהעדרו

 של ״שמשון״ את הפיקוד על כל הכוה. לא ידענו מה עיכב את ״שמשון״ ואת זלמן ליפשיץ שנמצא

 בג׳יפ עמו. התושך ירד ולמרות שידעתי את דרך הנסיגה מן התרשים שהוברח אלי לכלא פניתי

 לאנשים ושאלתי אותם, ליתר בטחון, אם יש ביגיהם אחד שעבר את הדרך בעת הסיורים המוקדמים

 ויוכל להדריך אותנו למקום מבטהים. הם הפנו אותי לצבי וולף, שהיה אתראי ליתידת הנהגים.

 וולף פשפש בקדחתנות בכיסו אך לא מצא את המפות. ״אבל יש במשאית מצפן. אולי נוכל להיעזר
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 במצפן?״ אמר לי. לא גותר לי אלא לסמוך על המצפן ועוד יותו מזה על הוש ההתמצאות שלי, שכן

 הכרתי היטב את הסביבה מן השנים 1938 - 1940. בעזרת המצפן הצבאי הכבד כיוונתי את דרכנו

 מערבה לעבר בנימיגה או גבעת־עדה הסמוכה לה. יצאנו לדרך ב- 18:30, כשהשמש כבר שוקעת

 ממערב חורקת קרני אור אחרונות ועמומות על הרכס. הסתדרנו בשורה עורפית, ואני התתלתי

 לדרבן את האנשים שיתקדמו בצעידה מהירח.

 מדי הצי שעה לערך בדקתי את הנתיב במצפן. היה זה אמצע אייר הירת המלא שפך אור בהיר על

 הסביבה. כיוון שחששנו ללכת על גב הרכס, שמה ייראו צלליותינו למרחוק, הלכנו כל העת בשבילי

 העיזים הצדים על צלע ההד. האיזור היה זרוע שיחי מדעה. השארנו את הקיבוצים דליה ורמת

 השופט מאתורינו ולפנים ניצנצו האורות של אום-אזינת ולאתר־מכן של שתי המושבות בת-שלמה

 וזכרון-יעקב. כשהגענו אל שיפולי הרכס יכולנו לראות בבירור את אורות בנימינה וגבעת עדה ואת

 אורות מחנה גדוד השריון הבריטי הסמוך. הכרתי את הסביבה היטב, וככל שהעמקנו יותר גברה בי

 תתושת הבטהון. מימיננו נמצא עכשיו הכפר הערבי הגדול סבאדין ואני אמרתי ליהושע זטלד שהלך

 לידי: ״עכשיו אני מרגיש כמו בבית ואינני זקוק עוד למצפן. עלינו להיזהר שלא להיכנס בטעות

 לכפר סבאדין. מוטב לאגוף אותו ולא בגלל ההשש מפני התושבים הערביים אלא שמא יתחילו

 כלבי הכפר לנבוח במקהלה ויסגירו אותנו״. הפורצים לא שכהו להביא עמם פלפל למקרה שנצטרך

 לטשטש את חוש הרית של כלבי סבארין. אנפנו את הכפר ותוך רגעים ספורים ראיתי מרחוק את

 אודותיה המנצנצים של המושבה הקטנה בת-שלמה. עברנו בדרכנו את הקטע שבין ואדי מילק

 לוואדי סינדיאני, שהוא למעשה תתילתו של נתל התנינים.

 אתר תצות התהילה תבורתנו, שמגתה ארבעים איש, לגלוש במדרון לתוך ואדי םינדאני. משני

 צדי הוואדי ונהל התנינים בהמשכו השתרעו הכרמים של אנשי איכרי המושבות הסמוכוה, שהיו גם

 הם מוכרים לי היטב. גלשנו במדרון ולפנינו נצנצו האורות של בנימינה.

 לפתע הגיתו לקראתנו מתוך החשיכה שני ערבים מפוייהים. פנינו אליהם בערבית ״מן האדא?״

 והשניים ענו ״אנו הולכים כל הזמן בתורש. אנתגו פחמים״.

 היו אלה ערבים שהיו מתגנבים באישון-לילה לתוך התורש כדי לנסר ענפים ולעשות מהם בו

 במקום פתמים. עבודתם נעשתה בגניבה, כי אסור היה לפי התוק לכרות עצי יער עתיק בארץ-

 ישראל. חככתי בדעתי מה לעשות בשני הפחמים המבוהלים שהיו בטותים כי נפלו בידי חיילים

 בריטיים. יהושע זטלר אמד: ״צריך לדפוק אותם״. אמרתי לו: ״לבי לא שלם עם זה. הם בסך הכל

 שני ערבים מפוהרים הבטוחים שאנו עומדים לאסור אותם בעוון כריתת עצים״. שקלתי בדעתי

 מהו המרחק שעוד נותר לנו לעבור עד בנימינה, שהפחמים לא יוכלו למהר ולספר בכפר על ״הכוח

 הבריטי״ שנתקלו בו. אין צורך לומר בי באותו רגע חלף במותי זכרו של אותו פרש בדווי שניקרה

 בדרכנו בתולות ואדי רובין ואשר הנחנו לו לעבור לידינו ללא פגע. ״אילו היינו מתסלים אותו אפשר

 שלא היינו נאסרים כלל״, חשבתי בלבי. למרות הזכדון המר עצרתי בעצמי ואמרתי ליהושע, שדי

 יהיה להתרות בהם. ״הפחמים יאמינו שאנו חיילים בריטיים״, אמרתי, "ויסתלקו מן המקום״. פניתי

 אל שני הפהמים המפוהדים והתריתי בהם לבל יעזו לנסר את עצי החורש. ״אם ניתקל בכם עוד
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 פעם במקום הזה תישלתו ישר לקלבוש!״ הזהרתי אותם. שני הפחמים רעדו מפחד ובדכו את האל

 שיצאו ללא עונש.

 בשתיים לפנות בוקר כבר צעדנו במישור בריקי שמימיננו מתנה השריון הבריטי, על הכביש

 הפנימי בין זכרון לבנימינה. המהנה היה מואר באור זרקורים ותאורה בטתונית ואנו מיהרנו להיכנס

 אל בין שורות הגפנים. כיוון שהגפנים היו בעונת שנה זו, הקרובה לבציר, ענפים וגבוהים — הם

 הגיעו לנו עד לגובה המתניים ממש — הוריתי לאנשים ללכת שפופים כדי ששורת הצלליות

 הארוכה לא תהיה לעיגי הזקיפים במהנה.

 לאתר הליכה של קילומטר והצי הגענו לקירבת נתלת ז׳בוטינםקי שליד מבצר שוני, ואני כמו

 תזרתי באתת לימי הראשית שלי באצ״ל. המבצר וסביבתו היו לי באותן שנים כבית שני, ואני

 הובלתי את ההבורה דרך שבילי הכרמים לעבר הנהלה שעלתה לקראתנו מתוך ההשכה כבית המהכה

 לאורחיו. שמעתי קול שריקה חלושה מתוך האפלולית וקבוצה של אנשים התרוממה מבין שורות

 הגפנים. באור הירה היכרתי אותם מיד.

 החוליה הובילה אותנו למושבה ופיזרה אותנו בין בתי האיכרים בבנימינה ונתלת ז׳בוטינסקי.

 אותי שיכנו בביתח של משפחת ארנס. כשנכנסתי לבית היתה בקשתי הראשונה סבון-גילוה ומברשת

 ונכנסתי לחדר האמבטיה כדי לגלח את זקני האדמוני העבות. כשהיצצתי בראי ראיתי לפני אדם

 הדש: הייתי תיוור פנים, פנים שהשמש לא שזפתם למעלה משנה. אף שצר היה לי על הזקן העדפתי

 את המראה הזה, המראה הישן והטוב שהייתי מורגל לו שנים רבות לטוב ולרע.

 אתרי התנלחת התכבדתי בארוהה כיד המלך, ביתה של משפחת ארנס היה בית מכניס אורחים

 והיינו בטוהים שנוכל להישאר בצל קורתו ככל שנתבקש, אולם לא היה לנו צל של ספק כי הבריטים

 כבר פורשים רשת צפופה בכל רחבי הארץ במטרה לצוד אותנו.

 הפריצה מכלא עכו היתה מכה גדולה ליוקדתם, אולי הגדולה מכל המכות שספגו עד כה; המבצר

 השמור ביותר בארץ-ישראל נפרץ וקבוצה גדולה של אנשי מחתרת הצליחה לפלס לה את דרכה

 החוצה. היה מקום להגיה שהבריטים יזדרזו להגיע בחיפושיהם אל היישובים המזוהים עם האצ״ל.

 על כן אסור היה להתעכב וצריך היה להמשיך ללא דיהוי לכיוון הדרה וגתגיה.

 השעות תלפו בעצלתיים, כשהבחורים מתפזרים בין בתי המושבה לאחר ארוחח ומנוחה קצרה.

 אחד מהם לא השתכנע שהבית הוא מסתור בטוה דיו; כשהתתיל להאיר היום הבתין בהצר בשובך

 יוגים גדול ומיהר להצטנף בתוכו. מי אכן יתשוד שבשובך יונים הומיות מסתתר לו אסיר נמלט.

 בעשר בבוקר לערך הגיע ״גידי״ לבנימינה במכונית. שמתת הפגישה עלתה על גדותיה. שמהגו

 על הצלתת המבצע ושמהגו על הפגישה המתודשת. הייגו ידידים ותיקים וחברים לגשק ועברגו יהד

 כברת-דרך לא קצרה. דברים ששמעתי מתברים ועיתונים שקראתי בבית-הםוהר תחקו אותי בדעתי

 על כישוריו של ״גידי״. לא היה פגאי לשבת ולתקור את ״גידי״ על המתרחש בשורות הארגון ואני

 שאלתיו מיד: ״גידי, איך מסתלקים מכאןז מתיז״.

 ״גידי״ דאג קודם כל לפיזורם של האנשים למקומות-המחבוא שנקבעו והוכנו מראש ורק לאחר

 מכן נכנסנו למכוניתו כדי לנסוע לתל-אביב. מגהם שיף, שהיה בעל בלורית בהירה ועור חלק מאוד,
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 כדל לראשו צעיף גדול שניסח את לחייו ונראה כבהורה ביישנית שומרת מצוות. העמדנו פנים שאנו

 זוג צעיר וישבנו במושב האחורי. לפנים ישנו ״גידי״ והנהג אהרון מזרחי.

 נסענו נננישים סוג ג׳ או שנילים עד נתניה. יכולת לראות מרהוק, על הכניש הראשי, ני הארץ

 כמרקהה, שכן תנועה עצומה של כלי-רכנ צנאיים התנהלה עליו לניוון היפה והסביבה.

 עשינו הפסקה קצרה נהדרה, אצל שלום פריד, ומשם נסענו לנתניה אל משפחת כספי (רק

 שם נהשפה התתפושת של מנחם ע״י היה כספי, שהכירה אותו מילדות). הנסיעה ענדה נמתיתות

 רבה, כי מעיינינו היו נתונים לתנועת כלי־הרכב על הכביש. בנתניה שקלנו את האפשרות של מסע

 רגלי לתל-אביב ולבסוף ההלטנו להמשיך במכונית, והגענו העידה בשעת אחר־צהריים מאוחרת.

 לרשותי הועמד תדר בדירתה של משפתת יעקב בן-מאיר(קפלן). יעקב, שסיים את שירותו בצבא

 הבריטי בדרגת סגן, ואשתו רבקה (לבית נוימן), קיבלו את פני בחמימות רבה. כבר הייתי מורגל

 להתארת אצל דבקה, וזכור היטב היה לי היום שבו מצאתי מהסה בדירת הוריה ברהוב בצלאל לאתר

 המהלומות שספגתי מידי אנשי הסזון ב- 1945.

 הלפו יומיים עד שהתבהרה התמונה ופרשת הפריצה והבריחה החלה להיגולל לפרטיה בעיתונות.

 הבריטים לא התאוששו על גקלה מן התדהמה הגדולה שנפלה עליהם. מלבדנו נמלטו עוד כמאתיים

 אסירים ערביים דרך הפירצח בחומה (כולם גלכדו והוחזרו על-ידי הבריטים, פרט לשגיים) ובריהה

 המונית זו עוד הוסיפה על האנדרלמוסיה שהשתררה בכלא. הסתבר כי רימוני ההפהדה שהושלכו

 אל הגגות ותומת-האש שחסמה את חחצר בלמו את הבריטים ביעילות רבח וחלפה כשעה והצי עד

 שאהרון הבריטים הצליה להיכנס לתוך התצר. מנוסת הערבים, שביקשו לגצל את המהומה שהשתררה

 במקום לפני שתגיע תגבורת משטרה וצבא, הקשתה גם היא על הבריטים להגיב מיד ובצורה מסודרת.

 לאתר זמן סיפרו לי אלה שנשארו בכלא כיצד תיאר שייח׳ יהיא, המוכתר של האסירים הערביים,

 בהתפעלות וכיד הדמיון הטובה עליו, את מה שראו עיניו; ״חיים לוסטר(עבדכם) עמד במרכז התצר

 והרים יד ימין, מיד התהילו ההתפוצצויות הגדולות. הרים יד שמאל — מיד התפוצץ השער״. מפי

 ״גידי״ ומפי אתרים קיבלתי תמונה שלמה ומדוייקת יותר של הפעולה, כפי שתוכננה ובוצעה להפליא

 על-ידי הכותות מבחוץ, כשהיא מתבססת על עקרון ההפתעה והתעוזה.

 מבט מבחוץ

 מתכנני הפריצה היו צרינים להניא נחשנון נמה נתונים עיקריים, בראש ובראשונה שעכו היא

 עיר ערנית טהורה. שנית, העיר העתיקה, שהמנצר והנלא היו הלק ממנה, היתה עיר נתוך עיר,

 מוקפת ממערב ומדרום בים ובמפרץ ומצפון ומזרה בחומה. רק שני שערים הונילו לתוך סמטאות

 העיר העתיקה — השער המערבי מצד הים והשער המזרהי ליד דרך המלך מהיפה לגבול לבנון.

 דרך שלישית נפרצה בהומה והובילה לעיר החדשה מצפון. ליד תומת הכלא הדרומית התפתלה

 סמטא צרה שהתעקלה לתוך סבך הסמטאות האחרות והיתה מקורה בחלקה העליון בגגון קשתי.

 מעבר לסמטא שכן בית־המרתץ התורכי(התמאם). מזרתה ממנו נמצא השוק הגדול והמקורה של

 עכו ואיזור התנויות והעסקים הצפוף. שער הכניסה בחומה היה מוגף בשעות הלילה בדלת-עץ
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 כבדה מרושתת פסים מברזל. אל עכו הוביל הכביש הראשי מחיפה שעבר ממזרח לעכו החדשה. לפני

 הכניסח לעיר חצה הכביש את הנעמן וכמה מאות מטרים מהנחל התפתלה שלותה של הכביש לעבר

 השער המזרחי של תומת העיר, כשמצדה השני בית־הקברות המוסלמי. בהמשך הכביש הראשי באה

 פנייה מזרחה לעבר צפת וראש פינה, ובהצטלבות הכבישים — צפונה לעבר נהריה, מזרחה לכיוון

 צפת ומערבה לתוך העיר החדשה — עמדה תתנת דלק. תתנת־הדכבת מחיפה לעכו שכנה כמה

 מאות מטרים משער העיר העתיקה.

 מסביב לעכו שוכנו כמה ישובים יהודיים; מדרום — הקיבוצים כפר מסריק ועין המפרץ, מצפון

 — נהריה ומושב שבי־ציון; ממזרת לעיר — עד למירון — לא היה שום ישוב יהודי בנמצא.

 הציוד של הכוח הפורץ כלל שישה כלי-רכב: ג׳יפ בצבעי הסוואה בריטיים, משאית של 3 טון

 (כנ״ל), שני טנדרים בצבעי הסוואה בריטיים ושני טנדרים אזרהיים; 4 מקלעי ״ברן״, 8 מקלעי ״סטן׳

- 50 רימוני-הפחדה  ו״טומפסון״, 8 אקדחים, 3 רובים, מרגמה אתת מתוצרת עצמית, 40 רימוני-יד ו

 מתוצרת עצמית. כמו כן הצטייד הכוח הפורץ ב- 20 מוקשים נגד רכב (מייצור עצמי) ושני מטעני

 תנ״מ במשקל 25 ק״ג כל אתד, שלטי אזהרה,סולמות וחצוצרה למתן אות הגסיגה.

 הגהגים קיבלו תדריך יומיים לפני שעת השין, מפקדי הכות קיבלו קבוצת פקודות-יום לפני שעת

 השין בנתניה. אנשי הכוח הגיעו זוגות זוגות לשוני שליד בנימינה בשעות הבוקר של יום הפעולה,

 עסקו בהצטיידות וקיבלו תדריך אחרון.

- 3 לוחמים לבושים כערבים (בטנדר  הכוח יצא בשעה 14:30, 20 לוחמים במדים בריטיים ו

 האזרחי). השביל הקצר המוביל משער שוני לדרך המלך היה מסולע מאוד וכלי-הרכב נעו בזהירות,

 שלא להיפגע מן הסלעים. רק הג׳יפ גתקע במהמורה. אותו רגע הגיחה מכיוון בנימינה שיירה של

 כלי-רכב בריטיים, שמגמת פניהם מהגה השריון הבריטי הסמוך. ״שמשון״ סימן לשיירה שלנו

 להמתין לג׳יפ הפיקוד. בעוד נהג הג׳יפ מנסה לתלץ את הרכב התקוע עצר הרכב המוביל הבריטי

 והתקרב לג׳יפ כדי להציע את עזרתו האדיבה. אין לי ספק כי לבו של "שמשון״ הלם אותו רגע

 בחוזקה, אבל כקצין בעל נסיון וקור-רוח הורה לעמיתו הקפטן הבריטי ואמר כי הנהג כבר הצלית

 להתגבר על התקלה בכותות עצמו. השיירה הבריטית נעלמה מן העין ו׳׳שמשון" וחבריו יכלו לפלוט

 אנתה כבדה של הקלה. מערך הכוה שהשתתף בפריצת כלא עכו היה דלקמן:

 מספר המשימה

 הלוחמים

 התפרסות הכוח

 1. יתידת חבלנים 4 הנתת 2 המטענים, אבטחת היחידה.

 יתידת תסימה(צפונית- 3 הנחת מוקשי דרך, שלט אזהרה.

 מזרתית מהמבצר)

.2 

 3. יתידת תסימה(מערבית) 2 חסימח השער המערבי.
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 מספר המשימה

 הלותמים

 התפרסות הכוה

 הנתת מוקשי-דרך לכיוון צפת, נהריה; הצתת

 תתנת הדלק.

 4. תוליית המפקד 5

 מרגמה מאולתרת, לבוש ערבי(בנפרד משאר

 הכוה)

 5. יתידת הטעיה 3

 6. יתידת נהגים 6 נהגים ועוזריהם, מורי דרך

 הנתת מוקשים על גשר הנעמן ומול בסיס קורדאני

 (בנפרד משאר הכות)

 7. יחידת מיקוש 4

 סה״כ 27

 הכוח מבפנים (האסירים):

 8. יתידת החלוץ 13 פריצת 2 שערי ברזל, הובלה במסדרונות

 9. יהידה מרכזית 20 מתסום אש בין השערים: עתודה

 10. יתידת המאסף 8 זריקת רימוני הפהדה. אבטתה עורפית.

 סה״כ 41

 סה״כ משתתפים 68

 (פורצים ומשתתררים)

 ג׳יפ הפיקוד חזר והתייצב בראש השיירה. תמשת כלי-הדכב עברו דרך נחלת ז׳בוטינסקי ובנימינה,

 חצו מסילת־הברזל ועלו על הכביש המתחבר לכביש הראשי לחיפה. משם פנו צפונה לעבר הכפר

 הערבי פרדים וסטו לכביש ואדי-מילק, המוליך לצומת יוקנעם. בצומת זה הקיף הכביש את המהנה

 הצבאי הגדול ׳׳מגסורה״ והמשיך לעבר הצומת שעליו חלש מבצר המשטרה הגדול של ״ג׳למי״.

 שמונת הדקות בכביש זה היו דקות קריטיות: האם תמשוך השיירת תשומת-לב ותיעצר לביקורת?

 השיירה חלפה ליד שגי הבסיסים הבריטיים תוך דריכות רבה, שפגח רק לאחר שפנתה מערבה אל

 הכביש המוביל לחיפה דרך כפר חסידים. היא המשיכה בפאתי כפר אתא, עלתה על הכביש העובר

 ליד שפרעם ומתחבר לכביש עכו־צפת. ושוב על פני מבצר משטרה, והפעם של שפרעם. כשנעלם

 המבצר מעיניהם עלו על כביש עכו-צפת ליד הכפר הערבי בירווה ונמצאו בטווח של קילומטרים

 ספורים מן היעד. מעולם לא יצא האצ׳׳ל לפעולה בשיירה כה גדולה ועמוםה בלוחמים ובנשק והדרך

 המפותלת שעברו המפקדים והאנשים עוד הוסיפה על המהה והדאגה.

 בשעח 16:10 חחל הכות מתפרס במקומות שיועדו לו. ראשון התמקם "שמשון״ בג׳יפ הפיקוד

 שלו בצומת הדרכים הראשית והורה לשלושה כלי-הרכב המוסווים — המשאית ושני הטגדרים

 — לפנות דרומה כדי להיכנס דרך שער העיר העתיקה לעבר חומת המבצר. הטנדר האזרחי קיבל
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 הוראה לנסוע צפונה כדי שאנשיו יפגיזו במרגמה את מחנה ׳׳סידני באראקס״(הוא מחנה בן-עמי).

 בנפרד משאר הכוח הניע טנדר מאחור הקריות ואנשיו פחדו מוקשים נגד רכב על גשר הנעמן

 שבכניסה לעכו ומול בסיס קורדאני. עם הישמע הפיצוץ מכיוון המבצר שבו לכיוון חיפה. גם אנשי

 ג׳יפ הפיקוד פיזרו מוקשים נגד רכב, על הכביש המוליך מזרחה לעבר צפת.

 סגן מפקד חפעולח ומפקד יחידת החבלנים, דב סלומון, נתרד לגלות כשהוביל את תוליית

 החבלנים ושתי חוליות האבטחה לתוך העיר, שהמשאית הגדולה גבוהה מכדי לעבור בשער. היה

 צריך לפרוק במהירות את הנשק והציוד ולהעבירו לשגי הטגדרים המוסווים. פעולה זאת גזלה זמן

 יקר ועוד הגבירה את חמתיחות. עיכוב זה הוא שגרם לנו, האסירים הממתינים לאות, להיטלטל בין

 ציפייה לייאוש.

 שני הטנדרים נכנסו בעד השער ואילו המשאית נשארה מחוץ לחומה. הטנדרים התקרבו לעבר

 תומת הכלא. האנשים הורידו את הסולמות ופרקו את מטעני חומד-הנפץ. במסווה של טכנאים

 בריטיים שבאו לתקן חוט טלפון עלו על הגנון הקשתי הצמוד להומה הדרומית, העלו את הסולמות

 והניהום כך שהגיעו עד לשני התלונות שבהומה. אהר-כך העלו את שני מטעני החנ״מ והניתום

 על אדני התלונות. המטענים הוצמדו באנקולים לסורגי התלונות כדי שלא יישמטו והוצתו פתילי-

 ההשהיה. ההוליה ירדה במהירות מן הגגון ותפסה מהסה בפינת הסמטא הסמוכה. כל אותה עת

 לא יכלו הזקיפים שעל גג המבצר לראות את החוליה. אותה שעה הציבה היחידה מס׳ 2 תסימה

 באמצעות מוקשים גגד רכב ושלטי אזהרה. יהידה זאת לא קיבלה את אות הגסיגה והשלושה,

 בפיקודו של אבשלום תביב (יתד עם מאיר נקר ויעקב וייס), נשארו במקום עד שעה 18:00 ואחרי

 קרב ארוך נתפשו ונאסרו.

 יהירה מם׳ 3 (לאבטתת השער המערבי), שכללה את אמנון מיכאלי ומנתם אוסטרוביץ, התקדמה

 ברגל, עברה ליד ההומה הדרומית, תצתה את סמטאות העיר העתיקה והתמקמה ליד שער החומה

 המערבי. שניים אלה לא קיבלו את אות הנסיגה בהצוצרה וגשארו במקומם עד שגתפסו לאחר קרב.

 שלושת אנשי יתידת ההטעיה, שהיו מוסווים כערבים, התמקמו שני קילומטר צפונה מעכו ובהישמע

 קול הפיצוץ מכיוון העיר החלו להפגיז במרגמה את המחנה הצבאי. יתידת הפיקוד עם"גונדר שמשון״

 בראשה, שהתמקמה כאמור ליד תחנת הדלק בכניסה לעיר חחדשה ופיזרה מוקשים נגד רכב, הציתה

 את תתנת הדלק והמתינה לפיצוץ ולתתילת הנסיגה.

 הסתבר שהילופי-האש העזים בתוך הסמטאות, אותם שמענו בריצתנו מנקודת ההבקעה

 שבתומה אל השער המזרתי-דרומי של העיר העתיקה, היו הדי קרב היריות שניהלו הבריטים עם

 שתי יחידות האבטחה שנותרו בעיר ולא קיבלו את אות הנסיגה. האות לא ניתן, כי התצוצרן משום-

 מה לא קיבל הוראה לתת את האות שנקבע מראש. שתי התוליות הוסיפו איפוא להילתם ולבלום

 את הנסיונות לפרוץ לעבר הכלא עד שתחמושתן אזלה והם נכנעו.

 הפיצוץ אירע, כזכור, בשעה 16:22 ואנשי יחידת ההבלנים קידמו למטה את פני ראשוני היוצאים

 מתוך הפירצה שבחומה. קבוצת הבורתים הראשונה עלתה על הטנדר הראשון ויצאה בער השער,

 אולם נהג הטנדר הובילם בטעות לכיוון חיפה במקום הר נפוליאון. ליד התוף נתקלו ביתידת חיילים



 פרק ארבעים ושלושה: בריתת גאולה כהן - פיצוץ שרונה - התנקשויות - פריצת מבצר עכו | 135

 בויטיים שעלתה מן הותצה. הטנדו ניסה לחזוו על עקבותיו אך נתקל בקיו בית-הקבוות המוסלמי

 והתהך. 15 נוסעיו (13 אסירים, הנהג והסייו) החלו לווץ לעבו תחנת הדלק באשו הבויטים

 דולקים בעקבותיהם. נהג הטנדו, ניסים לוי, נפגע ואילו מנדל מלצקי נפצע בוגלו ונשאו כלוא

 בטנדר. ׳׳שמשון״ וזלמן לפישיץ רצו לקראתם לכיוון בית־הקברות וניסו לבלום את המירדף ב״בון״

 וב״סטן״. בחילופי הירי נהרגו השגיים. 17 קליעים בריטיים שמו קץ לתייו של ״גונדר שמשון״, יריד,

 רע ולוחם אמיץ שנלחם בשורוה הקומאנדו הבריטי בהבש ובאיטליה והיה אחד הלוחמים הנועזים

 ורבי-העלילה של האצ״ל. בינתיים המשיכו אנשי החוליה הזאת במנוסתם דרך השדות וגן הירק

 מסביב להר נפוליאון. אחד מהם, גרשון גרדובסקי(״סמל גרשון״), גפגע ונפל ואילו השאר המשיכו

 בריצה. מתוך אהד השבילים הגיהה פתאום מולם משאית ערביה, שנהגה בא לאסוף את היבול.

 האנשים הוציאו את הנהג מתאו וניסו להתניע את המשאית. אך המנוע שבק תיים ובינתיים השיגום

 הרודפים ובקרב שהתפתח נהרגו מיכאל אשבל(״מייק״), שניצל ב- 3 ביולי 1946 כשהצלתנו להסיר

 מעליו את איום תבל התלייה לאחר שנתפש בפעולת צריפין, שמשון וילנר, שהשתתף בפעולת בתי-

 המלאכה של הרכבת, וכן ניסים בנאדו ושמעון עמראני. שאר הלותמים נתפשו ונעצרו לאחר קרב

 בשעה 16:50. שלושה מנוסעי ג׳יפ הפיקוד, שלא פנו לעבר בית-הקברות המוסלמי, נאספו על־ידי

 הכוח הגסוג על דרך עכו-צפת ועלו למשאית. אנשי יחידת המאסף של האסירים, שזרקה את רימוני

 ההפחדה על שלושת הגגות, היו אחרוני היוצאים ועלו על הטנדר השני. הטנדר לא נדלק והבורחים

 החלו דוחפים אותו. הערבים בשוק החלו להשליך עליהם חפצים ובתוך כך נדלק המנוע והטנדר

 השתרך בסמטאות השוק וברהוב הראשי כשהוא חולף על אנשי היתירות, ההבלנים והבודהים. תוך

 כדי כך גפגע חיים אפלבוים איש לת״י.

 טגדר היהירה מס׳ 5 היה הראשון שגסוג מזדהה דרך כביש הצפון ואחריו, במירווה כמה דקות,

 עלו על הכביש לצפת המשאית וטגדר יתידת המאסף.

 בפעולה זאת נפלו שלושה מן הכוח הפורץ ובתוכם המפקד, ״גונדר שמשון״, ושישה אסירים

 בורחים. חמישה מן הכוח הפורץ נאסרו ואתד נעצר. שמונה אסירים נתפסו והוהזרו לכלא. שלושה

־ 29 ביולי 1947.  מן הכוח הטדץ שנאסרו, אנשי יתידת החסימה מס׳ 2, הועלו לגרדום בכלא עכו ב

 היגון על מותם של ההברים היה עמוק מאוד ורדף אתרי עת ארוכה. הפעולה היתה מוצלתת מבהינה

 מבצעית והעניקה תרות לעשרים ושבעה מתוכנו. הוך זמן קצר התברר כי היתה לה השפעה מכרעת

 על המהלכים המדיגיים, באשר גייסה למלתמת התרות שלנו אהדה חשובה בקרב הרבה מחברות

 עצרת האומות המאוחדות. אך קשה היה להתנחם על אובדן החיים. אף שהפעולה תוכננה בדקדקנות

 ותוך הקפדה על פרטים אירעו דברים בלתי-צפויים שגרמו לשיבושים, ואלה הביאו למותם של

 חברים לנשק.

 כעשרה ימים לאהד הפעולה קיבלתי מכתב אישי ממתי שמואלביץ, שבו תיאר את מה שעבר

 עליו ועל הכוח שהיה עמו.

 ראשון ומן הימים הקרובים לאירוע.

 הדו״ה של הגציב העליון הבריטי לשר המושבות מלמד היטב על ההשפעה שהשפיעה הפריצה
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 על המדיניות הבריטית. קשה היה לבריטים לעכל את העובדה שהאצ׳׳ל הצליח לפרוץ ולהבקיע את

 המבצר הבריטי השמור ביותר בארץ והנציב העליון נדרש להתנצל על חוסר היכולת של הכותות

 בארץ-ישראל למנוע את ההתקפה. הנציב האשים בכשלון הבריטי את היישוב היהודי, שאינו משתף

 פעולה עם ממשלת המנדאט. יותר מכל האשים את ממשלת הוד מלכותו שלא העניקה לצבא הבריטי

 את מלוא הסמכות להפעיל אמצעי דיכוי קשים, שהיו יכולים לדעתו לשים קץ לפעולות האצ׳׳ל. על

 רקע דברי הסבר והתנצלות אלה פנה הנציב העליון ׳׳לתרץ" את הצלחתנו. אחדי תיאור מהלך הפריצה

 קבע הנציב העליון״ בהסתמך על מימצאי ועדת החקירה שמינה לחקירת נסיבות הפריצה, כי האשמה

 מוטלת על סדרי הבטהון והשמירה בכלא ש׳׳לא הלמו את הצרכים" ולא היו ערוכים לקדם נםיון

 של פריצה מבתוץ. הנציב העליון גם דיוות לשר המושבות כי כל המאמץ הגדול שהושקע במירדף

 ובחיפושים אחרי הבורחים היה לשוא".

 כותות האצ״ל שהשתתפו במבצע מנו 68 לוחמים מבחוץ ומבפנים. 41 לוחמים נמלטו, מתוכם

 נהרגו שישה ושמונה הוחזרו לכלא. 7 מבורחי לח״י זכו להגיע אל החופש ואל המלתמה: ניסים גרשון,

 דוד המאירי-בגין, יהושע זטלר, יצחק סוזביץ ויוסף פרנקפורט, אברהם בכר ויהושע ישראלי-בקר.

 נפלו בפעולת הפריצה מהכלא:

 חיים אפלבוים - ״אלימלך" (לת״י), שמשון וילנר(שמש)(לת״י), שמשון עמראני(לת״י), מיכאל

 (מייק) אשבל (אצ״ל), נסים בנאדו(אצ׳׳ל), גרשון גרדובסקי(חיים ברנר)(אצ״ל), דב כהן(שמשון)

 (אצ״ל) — מפקד הפעולה, נסים לוי(אצ״ל), זלמן ליפשיץ(אצ״ל).

 במהומה שהשתררה בכלא נמלטו 182 אסירים ערביים, מתוכם נתפסו 69.

 8 תיילים בריטיים נפצעו.

 לפי הערכת תוגים צבאיים בריטיים, פריצת כלא עכו הייתה מהלומה רצינית ליוקרתו של השלטון

 הבריטי בארץ-ישראל והיה המבצע המושלם ביותר שביצעה אצ״ל נגד השלטון הזר.

 דווקא מוסדות היישוב והעיתונות העברית של חוגי מפא״י ו״השומר הצעיר״, הם אשר המעיטו

 בעוצמתו של המבצע ואף גינוהו בתריפות.

 הסוכנות היהודית הכריזה כי פריצת כלא עכו היא"מעשה של חוסר אחריות מצד הטרוריסטים".

 אף על פי כן, דומה היה כי אתרי פריצת מבצר עכו, לא יעמוד עוד שום מבצר בפני כותות המתתרת

 העבריים.
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 פרק ארבעים וארבעה

 לקראת פתיחת מושב האו״מ

 המאמד: ״המשקפיים של אותו יהודי״

 אף על פי שלת״י לא תלתה תקוות רבות לקידום ענייניה של בעיית ארץ־ישראל במושב האו״מ

 שעמד להתכנס ב- 26 באפריל 1947, היא לא שללה את תשיבות דיוניו, בתנאי שהעם היהודי יופיע בו

 כאובייקט לאומי ומדיני ולא אובייקט הזקוק לפתרון, בתסדי המדינות.

 לת״י הטיפה כי יש לתפש בקרב מדינות המשתתפות באו״מ בני ברית שיש להם אינטרסים במלתמה

 באימפריאליזם הבריטי, ויראו בנו שותפים של עם לותם בבריטניה.

 עמדה זו בוטאה בסדרת מאמרים שהתפרסמו ב״מעש״: הראשון, "המשקפיים של אותו יהודי"

 (גליון מ׳׳ג אייר תש״ז) המבתין בין ועידת לונדון לבין כינוס האו״מ.

 ״אם אין טעות בידנו, שלום עליכם הוא זה, המספר את המעשייה במשקפיים של אותו יהודי.

 מעשה ביהודי מרכיב משקפיים אשר במסגרת האתת קבועה פחית והמסגרת השניה — ריקה.

 שואלים לו לאותו יהודי: אם כן, למה אתה מרכיב אותן? ועוגה לו היהודי: בכל זאת, מוטב כך, מאשר

 לגמרי בלי משקפיים...

 והרי לפניכם המתשה מרוייקת לכל מה שנעשה בעולם הסוכנות והעתונות העברית, כשעולה על

 הפרק איזו ועידה בעניני ארץ ישראל, בין אם זו ועידה בלונדון ובין אם זו אספת אומות-מאוחדות

 — כביכול.

 לכאורה, כולם תכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את האמת — או ליתר דיוק, את השקר

 — אשר מאתורי ההצגות הללו. ואם תשאל: אם כן, מה הרעש? מה ההתרגשות? וענו לך אותה

 תשובה קלסית של אותו יהודי: בכל זאת, מוטב כך, מאשר לגמרי בלי משקפיים...

 מי לא יודע את האמת על ועידת לונדון? הרי אף החסידים האדוקים ביותר להליכה ללונדון

 לא השלו את עצמם ולא השלו אתרים, שיש סיכויים כלשהם מוועידה זו. אם כן למה התווכתו כל

 כך המתווכהיס, למה נשפכו ימי דיו וננאמו ימי(מלשון יום) נאומים? אל תשאל! אותו ״בכל זאת״
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 קלאסי.

 ועתה אנו עומדים בפני פרשח חדשה — אספת האו״מ.

 אם יבוא היום מישהו ויכתוב מאמר ריאליסטי על מהות האומות ׳׳המאותדות״ בתקופה זו,

 ויוכיח כי בעצם אין כאן הרבה אומות עצמאיות באמת ואין הן כלל מאוחדות — ספק רב הוא,

 אם יהיה חידוש בדבר בעיני הקורא. גורמים שונים (נםיון חבר הלאומים, הניגודים בין המעצמות,

 עתונות רהבה וסופדים מדיניים) מסייעים היום לראייה יותר מפוכתת, מאשר לפני שלושים שנה.

 אין תמימים, שיראו באותו מוסד באמת בית דין בינלאומי, הדן על פי הוקי הצדק והיושר. כל

 אחד יודע, שאין זו אלא זירה למאבק האינטרסים השונים והכותות השונים. כל משלחת ומשלחת

 מלאה מומהים ידועים, השומרים בשבע עיניים לבל ייכשל תס והלילה איש ממשלתת ארצם

 ב״אובייקטיביות״ יתרה. ואף אם יימצא מישהו, שאין הוא נוגע במישרין בבעיה הנדונה, ויכול

 לכאורה לדון בה ב״אובייקטיביות״, הרי תיכף ומיד צצים ה״גושים״, הקשורים ביגיהם לפי הכלל של

 ״שמור לי ואשמור לך״.

 ותבן לעפרים יכניס גם זה, שיבוא ויטען כי בעצם מכריעים בכל חבעיות מאחורי הקלעים ואין

 ה״אספה״ אלא הצגה פומבית למתזה (לפעמים טראגי, לפעמים קומי) שנכתב בידי אתרים. ומי

 שאין לו כות ויכולת להשפיע על החלטות אלו מאחורי הקלעים, עומד בפני האספה הכללית עמידה

 עלובה בעמידתו של היילה-סילאסיה לפנים לפני הבר-העמים, בשעה ששושביניו הראשיים כבר

 מכרו אותו נגוס וארצו לפני האספה.

 אין איש שיתייתס ברצינות ל׳?מוקדאטיה״ של האו״מ וימנה ברצינות את הקולות בעד או נגד

 ההצעה. ראשית יכול מי שמעוגיין בזה — ל״ארגן" רוב, שנית אפשר לצפצף בלי בושה על החלטת

 הרוב. יש אמצעי דהיה ויש ״ויטו" של הגדולים וכל מיני המצאות טובות, הבאות למנוע את סכנת

 הההלטה הדמוקראטית של ״רוב״ האומות.

 ועדת יהודים, שלכאורה כולם נבונים ופקתיס ומנוסים — עומדת ומרעישה את עולם העתונות:

 אספת או״מ. והדי כולם יודעים כבר היום, כיצד יתפתחו הענייגים: מה יגידו, מה יתליטו, איך יתקדו,

 מה יציעו, ועיקר העיקרים — כולם יודעים שבסופו של דבר יעשו את מה שיחליטו ביניהם ראש

 המטה הבריטי ובעלי מניות הנפט האמריקאיים, בין אם יצליתו ל״ארגן״ רוב, ובין אם לא יצליתו.

 אם כן — האם עלינו להסיר את עינינו בכלל ממוסד בינלאומי זהי לא. עלינו להסתכל בו לא

 מבעד למשקפיים הללו, אטומים מהך וריקים מאידך. בהליכה לועידת לונדון היה אסון ופשע. אסון

 — מפני שזה סייע לבריטים במדיניות ההשהיה. פשע — מפני שזה הציג את העם העברי שוב

 ושוב באור נאמני האימפריה הבריטית. בהליכה לאו״מ אין לא אסון ולא פשע. האסון הוא רק בראיית

 האו״מ ואספת האו״מ וועדת האו״מ כחזית האחת והיחידה והעיקרית. אסון ופשע הוא, כשכל

 הרעש הזה מסביב לאו״מ היום והרעש מסביב לוועדת ההקירה ״הבאה עלינו לטובה״, באים כדי

 לחפות על אבדן-העצות ואזלת-היד של הציונים, שאינם עושים כלום כדי להיהפך לסובייקט לאומי

 ומדיגי וממשיכים להתייצב כאובייקט, כבעיה לפתרון. ואסון ופשע הוא, אם גם בשעת הדיונים

 באו״מ ממשיכים בן-גוריונים להציע הצעות-שלום לבריטאניה ו״השומר הצעיר״ ה״מהפכני״ מציע
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 להחזיר את — וייצמן. זה האדם אשר בזדון או בשגגה הפך את הציונות לעיני העולם לסוכנות

 האימפריאליזם הבריטי. אין עמי העולם באים לשמוע באספת האו״מ, דעתם על הציונות קבועה

 וידועה. הציונות הזו, שהסוכנות תייצג אותה, תזכה לכל היותר ״לאנחות ולדמעות הומניטריות״ על

 גורל העם המעונה...

 נראה את האו״מ כמות שהוא. לא פרלמגט של אומות, לא בית-דין־צדק, אלא זירת מאבק

 אינטרסים. אל נשים לב לנאומים הנרגשים, אל נעורר רתמנות בשם ששה מיליונים טבוהים, נחפש

 שם בעלי-ברית. לא ״משתתפים בצער", כי אם בעלי-ברית, שתכניתנו המדינית עלולה להיות בקו

 האינטרסים שלהם.

 ניתן לאו״מ את אשר לאו״מ. כבדהו וחשדהו. אל נשים לב למדובר בפומבי. נשים לב לכותות

 הדוהפים מאהורי הקלעים. נמצא דרך לשם, לזירה האמיתית. בכינוס הכל-אסיתי בהודו היה מיוצג

 ה״יישוב״ ואילו הערבים לא היו מיוצגים, ומי זכה מבהינה מדינית — ברגמן ודוד הכהן שהיו שם

 או המופתי שלא היה?

 אל נתרגש איפוא, בגלל הגציגויות הערביות באספת האו״מ ואל נעלוז בשמהה אם ירשו ברוב

 חסד לנציג-הסוכגות להשמיע דבר או יגישו לו כסא לשבת... לא זה יקבע את גורלנו. לא הכסא

 שיושבים עליו, כי אם המערכה שעומדים בה — היא הקובעת.

 ניתן לאו״מ את מה שהוא ראוי לו. ולבריטים? ניתן גם לבריטים את מה שהם ראויים לו.

 נהיה עם לוחם באימפריאליזם הבריטי. זה תשוב יותר, מועיל יותר מכל הצבעה״.

 המאמר: ״לקראת הוועדה לקביעת עובדות״

 במאמר השני, "לקראת הוועדה לקביעת עובדות" (״המעש״ מ״ד תש״ז) מציעה לח״י לא להחרים

 את ועדת התקירה של אונסקו׳׳פ שעומדת לקום, אלא להופיע לפניה בדרישה מפורשת בזכות קיומו

 של העם העברי ובמולדתו:

 ״יהא הרכבה של הוועדה אשר יהא; יהיו הכוחות מאחוריה אשר יהיו. זוהי ועדה ראשונה משלל

 הוועדות שניתכו עלינו זה שלשים שנה, שאין אנו רשאים לההרימה, אין אנו רשאים להשליך את כל

 יהבנו עליה; אך עלינו לראות בה זירה של מאבק בינלאומי ובמאבק זה עלינו להשתתף. ועלינו לדבר

 בלשון עובדות. ולא סתם עובדות: ני אם עובדות המעניינות את הצדדים ה״נייטראליים״ והבלתי

 נייטראליים. והרי ראשי פרקים לעובדות היסוד של הבעיה.

 עובדות לאומיות-היסטוריות

 ו. עובדת היותנו עם חייבת פעם ולתמיד לחתרת במוחות עמי העולם. בל יעיז עוד גס־

 דוה ובור כמיניםטר בריטי לדבר עלינו כעל עדה דתית בלבד. ויהיו כמה שיהיו היהודים

 המכריזים על עצמם כ״בני-דת משה״ בלבד ובני לאומיות בריטית, צרפתית, אמריקאית. כל

 זמן שיש מיליונים יהודים בעולם המכריזים על עצמם כבני העם העברי(ותיזכר כאן לשבח
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 עמדתה של רוסיה הסובייטית לגבי בעיה זו) אין רשאי איש בעולם למנוע מהם זכות זו

 ולא לראותם כעם —

 2. עובדת הכרתו של העם הזה, כי מולדתו היא ארץ־ישראל, מולדתו בעבר ומולדתו בעתיד

 (וצר כי גם בגקודה זו אין להזכיר עדיין לשבח את רוסיה הסובייטית). ולא רק מולדתם

 של היושבים בה כי אם גם מולדתם של כל אלה הרוצים היום או ירצו מהר לשבת בה.

 יכול מישהו מטעמים שונים להתגגד לכך. אך אין איש רשאי להכתיש את עובדת ההכרה

 הזאת של העם העברי. וכל הזמן שהעם הי וההכרה הזאת בלבו, תהא מלהמה על זכותו

 למולדתו.

 3. שתי עובדות אלה תייבות להיקבע בעיני נציגי העולם ואנו רשאים לתייב אותם לראות

 אותן. על ידי ההכרזה על עצמנו כעם, על ידי ההעפלה הבלתי פוסקת, על ידי המלחמה על

ו הארץ הזאת. עם מכריז הכרזה בשם מיליונים המביעים באופן תופשי את דעתם: י  שחי

 עם מצביע על מולדתו על ידי נסיעתו התופשית אליה; עם נלתם מלתמת דם בשלטון הזר

 במולדתו.

 4. ויש עוד עובדח אחת שאולי אין היא מעניינת עמים אחרים, אך היא בולטת למדי; העם

 העברי היה שומם ומופקד מחוץ לארץ העברית. הארץ העברית היתה שממה ומדבר בלי

 העם העברי.

 עובדות פוליטיות

 1. העובדה הפוליטית היסודית של ארץ-ישראל היא היותה נתונה במשטר האימפריאליזם

 הבריטי באיצטלה של מאנדאט. האימפריאליזם הבריטי השתמש בהצהרותיו ובמאנדאט

 ובתככיו בין היהודים והערבים, כדי להקים פה מבצר פוליטי וצבאי להגנת האינטרסים של

 האימפריה. השלטון הבריטי בארץ הוא שלטון אימפריאליסטי, כי הוא שלטון זר ומגצל.

 השלטון הבריטי בארץ הוא שלטון טוטאליטרי, כי הוא קיים בניגוד לרצון תושבי הארץ

 והוא המהוקק הוקים והוא המוציאם לפועל בעזרת משטרה וצבא בכוח.

 2. ערביי ארץ־ישראל הם חלק מהעם הערבי הגדול, השוכן מנהר פרת ועד למקורות הנילוס

 במדינות עצמאיות. אין ״עם ארץ-ישראל״, כשם שאין ״עם עברי ירדני״, העם הערבי כולו,

 מעבר לתככים של שושלת מושלים, עומד בתהליך של תחיה והתעוררות. השלטון הבריטי

 עורר תנועות ״לאומיות״ מקומיות מצומצמות, כדי לגצלם זה כנגד זה. הוא הקים ״עם עבר-

 ירדני״ ונתן לו ״עצמאות״ פיקטיבית. הוא מעורר משפתות פיאודליות, שאינן מבטאות את

 דעת העם הערבי.

 3. האינטרסים של נפט במזרח התיכון והאינטרסים האיםטרטגיים של בריטאניה בתכניותיה

 נגד רוסיה הסובייטית — הם הם שמכתיבים את המדיניות האגגלוסכסית במזרה התיכון.

 על ידי כך הפכה הארץ לנקודת מוקד ומריבה בינלאומית. שלומה של הארץ תלוי בהסתלקות

 האימפריאליזם הזר מתוכה.
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 עונדות כלליות

 העם הענרי התל נפיתוחה של הארץ הזאת שהיתה שוממה והניא את •ושניה לדרגת ת״ם

ל הארצות השננות. נ  גנוהה יותר מאשר נ

 נוחות ההון הענרי והכשרון של העם הענרי יצרו תקלאות מודרנית, תעשיה מודרנית, מדע

 מודרני.

 אוצרות הארץ הזאת, אם יועמדו נרשות העם הענרי ללא הגנלה וסייג של אימפריאליזם זר,

 ייהפנו לנרכה למזרח התיכון כולו וניחוד לערביי הארץ הזאת.

 היום מגניל השלטון הנריטי את פיתוהה של הארץ מנל הנתינות, הוא מדנא אותה דיפוי נלנל׳

 על ידי נטל מסים עצום ומוציא את נספו של העם העונד לצרכי משטרה וצבא של הנריטים.

 היום מקפיא השלטון הנדיטי הזר מיליונים של דולרים ואינו משתדר אותם לטונת הארץ.

 עונדות צנאיות

 השנים האחרונות של מלחמת המחתרת הענרית חוניחו שלושה רנדים:

 1. אין העם העברי זקוק לתםות חכוח הנריטי, נדי לישנ ולפתח את הארץ הזאת. ואין הוא

 זקוק להגנה מצד הצבא הבריטי.

 2. אין שום שלטון זר יבול לשלוט בארץ הזאת גגד רצונו של העם העברי.

 3. אין העם העברי מוכן לשמש בשר תותחים לאינטרסים של אימפריאלחם בריטי ואמריקני

 גגד ״מישהו״. אין הארץ הזאת יבולה לשמש בסיס לזרים למלחמת-דיכוי שלהם נגד עמים

 אהרים.

 העם העברי אינו מתכונן לכבוש ארצות זרות. ואין לו כל טעם וסיבה לתת סיוע לתננית-מלהמה

 נגד רוסיה הסובייטית. והעם העברי החופשי במלחמתו זו הוא גם מגן על שלומה ונייטרליותה של

 הארץ הזאת, לטובת העם העברי ולטובת כל האוכלוםיה. את יכלתו ורצוגו להגן על עצמו ועל

 ארצו, להתנגד לשלטון אימפדיאליםטי ולשמור על עצמאות הארץ ושלומה — הוכיחה המחתרת

 העברית במלתמתה בתנאים הקשים ביותר של צבא אדיר מבחוץ ומשתפי-פעולה מפנים.

 אלה הן העובדות, בכל דיון וכל התלטה שירצו להתעלם מכל העובדות האלה יהיו מרחפים

 באייר, יספקו אולי פתרונות לשעה, אך עתידים להתגלות בחוסר מעשיותם.

 במעשינו ובעמדתנו עלינו להוכיח את אמיתות העובדות האלה״.

 העצרת פנתה לכל הגורמים המעורבים בסכסוך הארצישראלי, לרבות אל ארגוני המתחרות,

 להסכים לשביתת-נשק לשם קיום השלום, עד אשר יתליט האו״מ בפתרון הבעיה. לת׳׳י ראתה במדינות

 אחדות, שמשתתפות בועידה, גורמים עצמאיים במידה מסויימת (צ׳כוסלובקיה ויוגוסלביה ואפילו

 הודו, שעדיין הייתה תתת שלטון בריטי, אך בדרך לעצמאות) ותלתה בהן תקוות לתמיכה בתביעות

 העם העברי.
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 כנגד דרישות האו״מ לשביתת-נשק, דרשה לח״י שגם שלטונות הכיבוש הבריטיים יקיימו שביתת-

 נשק.

 וכך נאמר בגילוי הדעת שפורסם על-ידי מרכז לח״י בכ״ו באייר תש״ז:

 ׳׳לוחמי חרות ישראל

 גלוי דעת

 בתשובה לפניית המושב המיותר של ארגון האומות המאותרות על אודות קיום שביתת-

 נשק, שמירה על השלום והסדר בארץ-ישראל עד אשר או״מ יתליט על פתרון הבעייה — הננו

 להודיע:

 1. הודעותיהם של נציגים רשמיים של ממשלת בריטאניה — מזכיר המושבות קריץ׳-ג׳ונס

 בבית-הנבחרים הבריטי ולורד הול בבית הלורדים הבריטי — מוכיחות בבהירות, כי

 בהעבירה את בעיית ארץ-ישראל לארגון האומות המאותרות לא התכוונה בריטאניה למצוא

 פתרון צודק לבעייה, אלא להשהותה. היא תקבל את החלטת או״מ, אם החלטה זו תשאיר

 גם להבא את השלטון על הארץ בידי בריטאגיה. אם הההלטה לא תהיה לטובתה —

 תסרב ממשלת בריטאניה להכנע לה.

 2. כוונות אלו ברורות אף מהתנהגותו של שלטון-הכיבוש במולדתנו בזמן הדיונים של מושב

 האו׳׳מ. אף על פי שבעיית ארצנו הועלתה על סדר יומו של או״מ, מוסיף השלטון הזר לנהוג

 בשיטות הדיכוי התמורות ביותר: מעפילים מגורשים מן הארץ בכוה הזרוע, לוהמים עבריים

 נידונים למיתה ומוצאים להורג, ״בתי-הדין" של הצבא הבריטי פועלים בקצב מזורז, מוגבל

 הופש התנועה של האזרח, מצודים נערכים יומם ולילה בחוצות הארץ, המדיניות הכלכלית

 מחושבת להריסת המשק העברי וכוי.

 3. במצב הדברים זה רשאית המחתרת העברית להמשיך במלחמתה נגד משטר הדיכוי ולמען

 חרות הארץ.

 4. אולם הואיל וזו הפעם הראשונה מיוצגים ב״ועדח לקביעת עובדות על ארץ־ישדאל׳׳ מטעם

 ארגון האומות המאותרות גם גורמים עצמאיים, שאין לראותם בשום פנים כשותפים או

 כמשרתים של האימפריאלחם הבריטי — נכונים אנו להיענות לבקשתו של המושב

 המיותר של או״מ ולקיים שביתת-נשק לתקופת החקירה — בתנאי שגם שלטונות

 הכיבוש יגהגו כן.

 5. שלטונות הכיבוש יקיימו שביתת־נשק אם:

 1. יפסיקו את גירוש המעפילים.

 2. יפסיקו את פעולות־האיבה, הנובעות מ״תקנות ההגנה״ השוגות של ״ממשלת

 פלשתינה״, וביתוד את פעולתם של ״בתי-הדין״ של הצבא הבריטי בארצנו.

 3. יפסיקו את גירושם של לוחמים שבויים או חשודים בהשתייכות למחתרת הלותמת

 למחנות-ריכוז מתוץ לגבולות הארץ.

 4. יבטלו את ההגבלות על חופש התנועה של אזרחי הארץ.
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 5. יפסיקו כל נישול של אזרחים מבתיהם, מדירותיהם וממקומות עבודתם.

 6. יפסיקו את המצוד ברתובות.

 7. יפסיקו את החיפושים אחרי לוהמי המחתרת, נשקם ומקומותיהם.

 6. אם שלטונות-הכיבוש יתחמקו מלהיענות לפניית או״מ ויוסיפו לנהוג בשיטות-הדיכוי

 האכזריות, נהיה נאלצים להגיב על פדובוקאציות אלה בצודה ההדיפה ביותר.

 האחריות על המצב שיווצר במקרה זה, תחול אך ורק על ראשם של שלטונות האוייב.

 במתתרת ־ כ״ו באייר תש׳׳ז

 לותמי תרות ישראל״

 עיקר התעניינותה של לת״י לקראת מושב עצרת האומות המאותרות הייתה נתונה בעמדתן של

 שתי המעצמות הגדולות: ארצות-הברית וברית־המועצות.

 לדעתה, תל שינוי לטובה בעמדת ארה״ב בעניין ארץ-ישראל לאתר מותו של רוזוולט ועלייתו של

 טרומן על כס הנשיאות. השינוי נגרם עקב התעוררותם של מיליוני היהודים בעקבות השמדת יהודי

 אירופה ומלתמת המתתרות בארץ-ישראל. עמדתם של מנהיגי יהדות אמריקה, שהונהגו על-ידי אבא

 הלל סילבר ועמנואל נויימן, הייתה ברורה יותר ותקיפה יותר מזו של המנהיגות הארצישראלית.

 בשינוי זה היה תלקה של קבוצת הלל קוק ושמואל מרלין רב ביותר.

 באשר לעמדת ברית המועצות - המצב לא היה ברור. למרות הידיעות המעודדות שהגיעו מבולגריה,

 צ׳כוסלובקיה והונגריה על הצעדים שתנקוט ברית-המועצות באו״מ, לא היה מרכז לת״י רגוע ביתס

 לעמדתה הסופית.

 בתתילת מאי נפגש בנימין גפנר, בשליתותו של נתן ילין-מור עם העיתונאי הומר ביגרט, נציג

 העיתון התשוב ״ניו-יורק הרולד טריביון״, אשר התעניין לדעת ביתס לעמדתה הצפויה של ברית-

 המועצות. גפנר השיב לו כי אין ספק שברית-המועצות תתמוך בשאיפות העצמאות של העם העברי.

 ביגרט המופתע הזהיר את גפנר כי תשובה זאת, אם תתפרסם, ועמדת הסובייטים תהיה שלילית,

 תביא לסופה של מתתרת לת״י. לעומת זאת, אם העמדה תהיה תיובית, תעלה את קרנה של לת״י מעלה

 מעלה בזירה הבינלאומית.

 ב- 13 במאי הוקמה ועדת או״מ לבעיית ארץ-ישראל, בת 11 תברים, שלא היו כלולות בה המעצמות

 הגדולות. כיו״ר הוועדה נתמנה השופט השוודי א. סנדסטרום. על הוועדה הוטל להכין דו״ת והצעות

 לעצרת האו״מ, עד ה- 1 בספטמבר 1947. הותלט שהוועדה תגיע לארץ בתודש יוני.

 אנדרי גרומיקו היה נציג ברית המועצות בעצרת האו״ם בשנת 1947. ב- 14 מאי 1947 הפתיע

 בנאומו את העולם המדיני: הוא הוקיע את השלטון הבריטי בארץ ישראל, שהגיע עד פשיטת רגל

 ותמך בזכות העם העברי להקים מדינה משלו. גרומיקו הדגיש את סבלם של היהודים במלתמת העולם

 השנייה, שעה שאף מדינה ממערב אירופה לא יכלה להגן על זכויותיהם היסודיות. על כן, אי אפשר

 להצדיק שלילת זכותם להקמת מדינה לעצמם. הצעת גרומיקו הייתה מדינה אחידה, שבה יהיו זכויות
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 שוות ליהודים ולערבים. אבל אם יתברר שאין להביא את שני העמים לכלל הסכם, תתמוך ברית-

 המועצות בחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות נפרדות ועצמאיות. דעת הקהל בעולם, וגם הציבור

 העברי בארץ, ראו בנאומו של גרומיקו תמיכה מלאה בשאיפות העבריות.

 (ואכן בכ״ט בנובמבר תש״ח 29.11.47 הצביע גרומיקו, בשם ברית המועצות, בעד הקמת מדינה

 עברית בתלק מארץ ישראל).

 העיתונאי הומר ביגרט, שהופתע מההכרזה, שלת מברק לעיתונו, ובו הזכיר את השיתה עם נציג

 לח״י. הוא הסיק כי ללח״י יש קשר ישיר עם הקרמלין, שכן אנשי לה״י בלבד, מכל הגורמים, ידעו את

 העמדה שתנקוט ברית-המועצות באו״מ.

 בפרסום התגובה של מרכז לת״י להצהרת גרומיקו, יותסה עמדת ברית-המועצות למלתמת

 המתתרת על מבצרי השלטון הבריטי ועל מיכלי הנפט שלו בארץ-ישראל, מצד אתר, ואימוץ לת״י

 את האוריינטציה האנטי-אימפריאליסטית הפרו סובייטית, מצד שני. אלה הסיבות שגרמו למפנה

 בעמדתה של ברית-המועצות. והיו עוד סיבות נוספות, אשר הוסברו בכתבה של ״המעש״ סיוון א׳

 תש״ז(גליון מ״ה)

 המאמר: ״נפוצו הרבה חומות״

 הרי המאמר במלואו:

 ׳׳משהתחילו מתמוטטים מבצרים בריטיים בארץ-ישראל בידי עברים לוחמים —

 משהתחילו בוערים מיכלי נפט של תברות בריטיות בידי עברים לוחמים —

 משעלה קול ההתנגדות המזויינת העברית לבסיסי הצבא הבריטי בארץ-ישראל —

 משנראו האותות של כוח עברי עצמאי, המנתק את קשריו עם האימפריאליזם הבריטי —

 משתל מפנה היסטורי זה בתנועת השחרור העברית —

 הל גם המפנה ההיסטורי ביהסה של רוסיה הסובייטית למטרותיו המדיניות של העם העברי

 בארץ-ישראל.

 ורק מי שבזדון לבו ומותו איגו רוצה לראות קשר עמוק בין שתי התופעות האלה, לא יראה

 אותו.

 ודאי שקיימים גם גורמים אחרים. וטרם הגיע הזמן לדעת ולהודיע מהו כובד משקלם של כל

 הגורמים.

 גם תמורות מסויימות, שתלו ברוסיה הסובייטית בשנים האחרונות לקראת הערכה רתבת-

 מבט יותר של הערכים הלאומיים וההיסטוריים של כל עם (איבן האיום ופטר הגדול גבורי רוסיה,

 חמלניצקי — גבור אוקראיגה, בר כוכבא כגבור היסטורי בספרות ובתיאטרון האידי).

 גם מפעלים עצומים שנעשו אחרי מלחמת העולם השניה בתםות רוסיה הסובייטית להעברת

 שטתים נרתבים והעברת אוכלוסים במיליונים (סיפוח אוקראינה המערבית לאוקראינה הסובייטית,
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 העברת שלזיה לפולין גם בנמוק ההיסטורי שאדמות אלו היו לפני שבע מאות שנה אדמות פולין,

 קיבוץ גלויות של הארמנים למולדתם הארמנית ברוסיה הסובייטית בצרוף תביעה להחזרת המתוזות

 הארמגיים בתורכיה).

 גם המציאות התברתית והנפשית של מיליון יהודים באירופה המשוחררת. בין אם אלה יהודי

 מחנות, שעבר עליהם הסיוט הגלותי האיום ביותר ונפשם כמהה למולדת משלהם.

 גם רצונה של רוסיה לרכוש את אהדת יהדות אירופה המערבית וארצות הברית, שיטילו את

 משקלם הכמותי והאיכותי על כף השלום במאזני העולם וגגד כף ההסתה והאימפריאליזם.

 גם הריאליזם הסובייטי, המתתשב במציאות קיימת — והיש העברי הקיים כבר בארץ, מציאות

 רבה היא.

 גם השעבוד המלא שהשתעבדו ארצות ערב בסעודיה ו״מלכויות״ כעבר הירדן לאימפריאליזם

 האנגלו-סכסי.

 כל אלה, מצדדים שונים, מסוגים שונים, בעלי משקל שונה. לא אחד בלבד.

 אולם גם משקלם המשותף של כל הגורמים האלה לא היה מספיק שיחול המפנה הגלוי, לולא

 המערכה האנטי בריטית (כך היא מכונה בעיתונות סובייטית), שאנו עומדים בה שגים מספר מתוך

 גילוי עקביות ומתוך יכולת גדולה.

 ואל יבוא איש ואל יגיד, שמערכתנו זו או שלא הוזכרה כלל ואם הוזכרה בפי גרומיקו הרי גם

 זה רק ברמז.

 בכלל לא הוזכרו באסיפה ובוועדות בעיות היסוד — אלו הבעיות אשר כל הגורמים המכריעים

 תשבו עליהם באמת. כל מה שדובר עליו היה סחור־סחור. לכאורה הרי דובר על מדיגה עברית ועל

 עליה עברית ועל עצמאות וכוי; אך בעיות אלה עיקריות הן לגו, אך לא למעצמות המכריעות.

 ודאי שדיברו בשם הסבל, בשם הצדק, בשם הדימוקראטיה. ואין צריך דווקא להשוד, שדיבורים

 אלה היו דווקא צביעות. אלא שאין כות מושגים אלה יפה בעצמאותם. כוחם יפה כשהם גם משתלבים

 באינטרסים של הדוגל בהם. וירוד ומר גורלם אם חס וחלילה אין הם משתלבים באיגטרסים כאלה,

 מעצמה גדולה, אף אם היא באמת ובאמונה משוכנעת, שהיא לוחמת לצדק וליושר — מוכרחה

 לפעמים ומוכנה תמיד להקריב צדק"תלקי״, ״קטן", ״בודד״ — למען הצדק ׳׳השלם׳', ה״וחב".

 אולם זה רק אגב. כי הרי באמת כל אחד ידע ויודע, שמאתורי ה״צדק״ והדמוקרטיה״ וה״חוק״

 וכו׳ וכו׳ התנהלה גם באספת או״מ זו כבכל אספותיה, מערכה על שלטון, על בסיסים, על שווקים,

 על נפט, על בטחון. אולם על כל אלה לא דובר. על כל אלה תשבו בשעה שדיברו על פרוצידורה ועל

 ״צדק״. וביחוד בלטה כוונת הזוג האנגלו-סכסי להמנע מהבעיות ה״עדינות״. ועל כן עמידתן על כך,

 שהמעצמות הגדולות לא תשותפנה בוועדות, כלומר: ישחקו להם הנערים בכל הבעיות האתרות וכל

 זמן שאפשר נשהה את ״הדיבורים הגלויים״.

 לולא מלחמתה של המתתרת העברית, הדי בכלל לא היו מסתדרים ״בבי טוב״ ביניהם ואף את

 ה״םוכנות״ אפשר היה לקנות בזיל הזול.

 וכשם שאיש לא דיבר על הנפט ועל הבסיסים הצבאיים, כן לא דיברו על מלחמת המתתרת



 146 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 העברית. גורמים אלה שייכים לעולם העובדות והמעשים הקובעים. ולעולם העובדות של הארץ הזו

 נוספה העובדה: גגד רצוגה של המחתרת העברית בארץ לא יהיה פה לא נפט ולא בסיס ולא בטחון

 ולא שלום. לא ה״הסתדרות" והתנועות ״הסוציאליסטיות״ העבריות הן שיכלו לעניין את גרומיקו. לא

 דק שאלה היו קיימים מזמן ולא עניינו, אלא שגרומיקו רגיל כבר ל״הסתדרויות״ ול״סוציאליסטים״

 אשר אינם דווקא מאוהדי רוסיה הסובייטית ומםייעיה.

 ושלושים שגות ״קולחוזים״ עבריים בעמק לא היו מסוגלים לבקע אה הקרה הצפוני הזה, כי

 ״הקולתוזים״ האלה עמדו ועומדים עוד היום על משמר המאנדאט הבריטי. כי ללא בושה וללא מצפון

 עמדו עוד היום נציגי הסוכנות היהודית — הרפובליקאי סילבר והליבוריסטי שרתוק — פיזרו

 שבחים לבריטאניה, דיברו רק נגד "מדיניות״ רעה (דוגמת מפלגה אופוזיציונית בפארלאמנט) ונלכדו

ן להפוך את הוועדה הפוליטית לזירת התנגשות עם הערבים. זו היתה ג ו ד א ק  בפה של בווין —

 הצלתתה של בריטאניה. והיא לא באה, הס והלילה, בגלל"טפשותם" של םילבר ושרתוק. הלילה!

 לא טפשים הם, אלא שבעומק לבם נאמנים הם עד היום לבריטאניה וביום הנתן להם שלושת עד

 ארבעת אלפים סרטיפיקאטים, יסכימו להמשך המאנדאט הבריטי, על בםיסיו הצבאיים ועל הפקדת

 הארץ הזאת לניצול בימי שלום ולשדה-טבח בימי המלתמה.

 גדולה דאגתו של גרומיקו לצדק וליושר למען קרבנות-היטלר, ללא ספק. אך ודאי שגדולה יותר

 דאגתו לבטהונה של רוסיה הסובייטית, ואין בכך כלל כדי לגנות. וזוהי זכותה בעולם הזה. ובטחונה

 של רוסיה איננו עולה יפה עם קיום בסים צבאי בריטי בארץ-ישראל משני גדות הירדן. גדומיקו

 עדיין לא דיבר על כך. הוא דיבר ״רק״ על עצמאות, על דו-לאומיות, על ״מדינות״ וכו׳. אלה שנאתזים

 "בתכניות" הללו, נאחזים בקליפה שהובלטה, ומתעלמים מהתוך שנשתייך, שלא נאמר עדיין, אך

 עתיד להאמר וגרומיקו רמז על כך במפורש.

 לטובת מי ייאמר תוך זה, עיקר זה? דבר זה תלוי במידה רבה בנו. הנהלת הסוכנות והשכבות

 העומדות מאחוריה נאחזים בקליפה של ״חלוקה״"מדינה עברית״, ״מדינה דו-לאומית״. הם צוהלים

 לקראת הטפל וממשיכים ללכת בנאמנותם לשלטון המאנדאט. מוכנים למכור הכל תמורת "שינוי

 יחם". ואין הס רואים, שיש לחתור לקראת התוך שבדברי גרומיקו: "תוך" העשוי להפוך לטוב יותר,

 לרחב יותר את היחס הסופי לקליפה, והתוך הזה המעניין את גרומיקו הוא אחד אשר כל היתר

 טפלים גירוש האימפריאליזם הזר מהארץ הזאת, הרתקת בסיסי צבא זרים מהארץ הזאת. הלוחם

 לתוך זה יזכה גס לקליפה נאה.

 נאה ובריאה ושלמה."

 נםיון ההתנקשות בגנרל מקמילן

 ב-30 ביוני 1947 נתגלה מוקש שהוסתר בעגלת סבלים ברחוב יפו על-יד בית-החולים ״שערי־

 צדק״ בירושלים.
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 המוקש נועד להתנקש בגנרל גורדון מקמילן, מפקד העליון של כותות בריטניה בארץ-ישראל

 בתקופה 1948-1947. הגנרל מקמילן היה מגדולי הקו התקיף להענשת אסירי המתחרות ומיוזמי

 ה״מצב הצבאי״.

 המוקש שהונת על-ידי לת״י, נתגלה על-ידי אנשי ה״הגנה״, אשר הגיעו למקום זמן קצר לפני

 ששיירתו של הגנרל הייתה אמורה לעבור במקום, ואילצו את מניתי המטען, שעמדו להפעילו, לפרקו

 בעוד מועד.
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 פרק ארבעים וחמישה

 ועדת האוי׳מ בארץ - ישראל

 סקירת לח״י על המצב עם בוא הוועדה

 ועדת האו״מ לענייני ארץ-ישראל הגיעה לארץ באמצע חודש יוני 1947.

 עם בואה של הוועדה, שיגרה אליה לח״י סקירה על שהתרחש בארץ בין תשובתה לפניית המושב

 המיותד של האו״מ לכל הגורמים אודות קיום שביתת-נשק, שמירה על שלום ועל הסדר בארץ-ישראל,

 לבין תאריך הגיעה הוועדה לארץ.

 לאתר איזכור גילוי הדעת מכ״ו באייר תש״ז, נסקרים בהמשך האירועים ועלילות הדיכוי של

 השלטון הבריטי בארץ:

 ״2. בליל 7 ו במאי ובמשך כל יום 8 ו במאי שידר בי.בי.סי. מפי סופר בירושלים, מד ג׳ון ניקסון,

 את תגובתם של שלטונות הכיבוש. בתגובה נאמר, כי ׳׳הממשלה אינה מעלה אף לרגע קטן לקל עתה

 את התנאים לשביתת-גשק מידי הטירוריסטים.״

 3. שלטונות הכיבוש הוכיחו גם במעשה, כי אין בדעתם להיענות לקריאתו של המושב המיותר

 של ארגון האומות המאותרות. הם לא הפסיקו את מעשי האיבה.

 ביום 17 במאי נלכדה על ידי הצי הבריטי ספינה שהסיעה מעפילים יהודיים למולדתם. הם הובלו,

 כרגיל לנמל חיפה ומשם גורשו לקפריסין והושמו במתנות ריכוז.

 ביום 23 במאי 1947 קרה כזאת לספינת מעפילים אחרת.

 ״בתי-הדין״ של הצבא הבריטי ממשיכים לפעול בקצב מזורז.

־ 18, למאסר עולם. נשיא  ביום 5 ביוני 1947 ׳׳נידונו״ שגי צעירים עבריים, שגילם למטה מ

 ״בית-הדין״, הקצין הבריטי פל, העיר בשעת הקראת ״פסק־הדין״, כי רק בגלל היותם צעירים מדי

 לא הוצא עליהם פסק דין של מוות״. — בזמן ששורות אלו נכתבות, עדיין נמשך בירור ״משפטם״

 של 5 צעירים אהרים.
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 באותו זמן גם לא פסקה התגרות השלטונות בכל השטחים האחרים. מאות שוטרים וחיילים

 מזוייגים של צבא הכיבוש משוטטים בתוצות ירושלים, תל-אביב, היפה ובמושבות העבריות.

 הם מחזיקים את אצבעם על הדק התת-מקלע ומנסים להטיל בהופעתם פתר על אזרתי הארץ.

 הולכים ותוכפים המקרים של יריות מצד שוטרים וחיילים אל אזרחים עוברים ושבים. לא פעם

 גגמרו יריות אלה ברצח אזרחים סתם.

 בדרכים וברחובות עוצרים כוחות האוייב את התנועה לשעות רבות על-ידי עריכת זיהויים

 מטרידים ועוצרים כל אדם, אשר מסיבה זו או אחרת מעורר את חשדותיהם של הבלשים. מתרבים

 המקרים של הטיפת עוברים ושביס והבאתם למעצר לאחר חקירה או ללא הקירה.

 תיפושים מבית לבית בשכונות שלמות בשעות היום והלילה הם מעשי יום־יום.

 מתוך חדו״ח שהוגש על-ידי ראשי שלטון הכיבוש בארצנו למיניסטר המושבות בלונדון על

 מקרה פריצת כלא עכו, ברור כי נעשות הכנות להעביר למקומות גירוש עשרות שבויים עבריים

 ש״נידונו״ על-ידי ״בתי הדין״ של הצבא הבריטי למאסר של שנים רבות ומאסר עולם בכלל זה.

 4. ביום 6 במאי 1947 נהטף על-ידי בריטים — אנשי צבא או בלשים — הצעיר אלכסנדר

 רובוביץ׳ שהלך לדרכו באחד הדתובות בירושלים. מאז נעלמו עקבותיו. כמעט שאין להטיל ספק

 בהנתה, כי צעיר זה עונה עד מוות וגוויתו הועלמה. שלטונות הכיבוש העמידו פנים כאילו הם

 מנהלים הקידה בענין זה והבטיתו לפרסם הודעה רשמית. אולם עד היום מילאו פיהם במים.

 5. הגבנו עד כה בצורה מצומצמת למדי על גירוש המעפילים בלבד. נהגנו כך מתוך רצון להוכיה

 לעמי העולם כי אין אנו מתכוונים כלל להפריע בעבודתה של הוועדה המיותרת ומתוך תקווה כי

 צעדה הראשון של הוועדה בבואה לארצנו יהיה: לדרוש משלטון הכיבוש להיענות לדרישת האו״מ,

 שהיתה מכוונת אל כל הממשלות, אל כל הגורמים ואל תושבי הארץ.

 6. אם שלטון הכיבוש לא ייענה לדרישה זו ויוסיף פרובוקאציות מדי יום ביומו, נהיה נאלצים

 להגיב על כך בצורה ההדיפה ביותר. לא נוכל להסכים בשום אופן, שהוועדה המיותרת תשמש בשביל

 האוייב גימוק לסחיטת שביתת־גשק חד-צדדית מאת המתתרת העברית, בעוד הוא ממשיך במעשי

 הפשע שלו באין מפריע. כזאת קרה ממן המלהמה העולמית האחרונה. בריטאניה ניצלה אז את

 קיומו של היטלר, כדי לסחוט את היסול ההתנגדות העברית למדיניות"הספר הלבן״.

 בעד זה שילם העם העברי במליונים של קדמות. התלטנו, כי תופעה זו לא תישנה שנית.

 לוחמי חרות ישראל"

 תזכיר לחייי לוועדת האו״מ

 במסמך העיקרי שהוגש לוועדה, היה התזכיר על בעיית ארץ-ישראל מיולי 1947, אשר שיקף את

 עמדת לת׳׳י. הוא הכיל את תמצית העובדות על ארץ ישראל, קשריו של העם העברי עם ארצו, תפקיד

 השלטון הבריטי, מקורותיו ופעולתו, וכן הצעות לת״י לקביעת עתידה של הארץ.
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 התזכיר תובר ע״י תבר מרכז לת׳׳י, נתן ילין מור, והוכתר בשם"למען הצדק, למען החירות, למען

 השלום". התוברת, שכללה בתרגום האנגלי כ- 40 אלף מילים, נמסרה לנציג היוגוסלבי ולמזכירות

 הוועדה על ידי שתי בנות, אשר נאסרו בידי המשטרה הבריטית.

 התזכיר ניתת בהרתבה את זכויותיו ההיסטוריות של העם העברי על ארץ ישראל; התתקה אתר

 מקורות השלטון הבריטי בארץ-ישראל וסקר את שלושים שנות שלטונו.

 התזכיר תשף את שלטונה של בריטניה בכל מערומיו על כל תתומיו. סופר בו על מלתמת התירות

 ועל מחתרת לת״י, שקמה מתוך הצורך לנהל את מלתמת השתרור הזאת ואת שימת הקץ לשלטונו

 ופינויו של הצבא מארץ ישראל, אשר דרוש גם למען שלום העולם.

 הפתרון התיובי היתיד הנראה - נאמר בתזכיר - ״ארץ ישראל בגבולותיה ההיסטוריים כמדינה

 תפשית ועצמאית, שתשמש מקום ריכוז לכל היהודים הרוצים לתיות כאומה ריבונית במולדת,

 בברית עם עמי המזרח התיכון העצמאי והדמוקרטי, החפשי מכל השפעה מדינית וצבאית של גורמים

 זרים״.

 זו היא תביעתו המינימלית והמכסימלית של העם העברי כלפי ארגון האומות המאוחדות - נאמר

 בתזכיר.

 להלן מפרט התזכיר את נימוקי התביעה ומשמעותה הפוליטית:

 "א. ארץ ישראל בגבולותיה ההיסטוריים

 בהגדרה זו אנו מבינים את כל השטח, המוגבל על-ידי הים — במערב, המדבר — במזרת;

 הרי הלבגון והחרמון — בצפון, ומדבר סיגי וים סוף — בדרום. אלה הם הגבולות ההופפים את

 המושג ״ארץ-ישראל״, הירדן הוא עורק-תיים והוט-השדרה של הארץ הזאת והנו משמש גבול,

 כמו שהתימזה היגה גבול באנגליה והוויםלה — בפולין. משני עברי הנהר התנהלו שבטי-העברים

 ויצרו את תרבותם.

 בעבר־הירדן המזרחי תחילה ואחר-כך — במערבו של הנהר. משני עברי הנהר באו לוחמים

 להגן על הארץ מפני פולשים. בשני צדיו התנהלו קרבות. גם לאחר שנכבשח ירושלים ונחרב בית-

 המקדש. עוד המשיכו יהודים להילחם בעבר־הירדן המזרתי והגנת מצדה היא אתת הדוגמאות

 המזהירות ביותר לאהבת-מולדת, לא רק בהיסטוריה של העם העברי. שדות-הדגן ושטחי-המרעה

 של עבר הירדן — הבשן והגלעד — סיפקו ממן העתיק לתם ובשר לא רק לארץ־ישראל כולה,

 אלא אף לארצות־הוץ.

 הפרדה בין עבר-הירדן המזרהי והמערבי היא בניגוד לטבעה של הארץ, בגיגוד לתביעותיה

 הכלכליות ובניגוד לזכויות ההיסטוריות. השם ״טרגס-ירדגיה" כמושג פוליטי־גיאוגרפי הוא לא יותר

 טבעי מן השם ״פלשטיין״. שם זה לציון ארצנו נקבע על ידי הרומאים הכובשים, ששאפו למחות מעל

 פני הארץ הזאת כל זכר לעם העברי ולתרבות העברית. כן החליפו את שמה של ירושלים ל״אליה

 קפיטולינה"; את שמה העברי של שכם — ל״נאפוליס״(מכאן שמה בפי הערבים — ״נאבלוס״),

 וכוי. וכשם שהעם לא קיבל את השמות הרומים הללו, כן לא השלים עם עובדת הכיבוש הזר. כשם

 שארצנו תהיה שוב ארץ-ישראל ולא פלשתינה. כשם שבירתנו היא כבר עכשיו ירושלים ולא ״אליה
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 קפיטולינה״, כן צריך חלקה המזרתי של מולדתנו להיות חלק גלתי-נפדד של מדינת ארץ-ישראל

 העצמאית.

 הזכויות ההיסטוריות של עם לארצו אינן פוקעות לעולם. גם אם כוח זר השתלט על הארץ לפני

 מאות או אלפי שנים. גם אם העם הופרד בכוה לתקופה ארוכה ממולדתו ההיסטורית. בכוהן של

 זכויות אלו חוחזרו לפולין אחרי חמלחמה האחרונה מחוזותיה המערביים, שנמצאו במשל שבע מאות

 שנה תתת עול הכובש הגרמני. על סמך הזכויות האלו הוחזרו לה גלילות שלזיה המערבית ופרוסיה

 עד הניסה והאודר. אף-על-פי שבמשך מאות בשנים היו מחוזות אלה קרבן ל׳׳דראנג נאך אוסטן״

 הגרמני, הם מהווים עתה שוב חלק בלתי־נפרד של הריפובליקה הפולנית התופשית. ״ברסלאוו״ שוב

 גקראת ורוצלאב ושטטין ־ שצ׳צ׳ין.

 ממש כך הוחזרו לרפובליקות הסובייטיות בילורוסיה ואוקראינה המתוזות המערביים שהיו עד

 המלהמה האתרונה שייכות למדינה הפולנית. העם הפולני הביע במשאל עם את הסכמתו לתיקון

 העוול ההיסטורי.

 בדיוק כך חייב עבר הירדן המזרחי להוות חלק מן המדינה העצמאית של ארץ-ישראל. זכויותינו

 לשטת זה דומות לזכויותיהם של הפולנים, הבילורוסים, האוקראינים.

 המבנה המדיני שהוקם בעבר המזרתי בעשרים ותמש השנים האתרונות איננו חוקי, כשם

 שבלתי-חוקי הוא השלטון הבריטי הישיר במערבה של מולדתנו. הזכרנו בפרקים הקודמים את

 השתלבות התכסיס הזה של הפרדת עבר הירדן במערכת התככים הבריטיים במזרח התיכון. עתה

 בדור הדבר עוד יותר. על ידי מתן עצמאות מדומה לשטח זה להעלאתו של עבדאללה לדרגת ״מלך״

 התכוונה בריטאגיה להוציא את חלקה הגדול של ארץ־ישראל מגדר הפיקוח והדיון הבינלאומי. בעבר

 הירדן-המזרהי שולט עבדאללה רק למראית עין. למעשה זהו שטח הנמצא תתת שלטון בריטי לא

 פתות מאשר מושבה בריטית. השליט האמיתי של עבר הירדן המזרהי הוא גלאב פהה קצין בריטי

 המפקד על הכותות המזויינים של עבדאללה.

 ״היועצים״ הבריטיים הם הקובעים בכל שטת. פרט לתוקי המדבר, שהבריטים מעוניינים בקיומם.

 עבר־הירדן המזרהי איננו עוד מהסן תבואה, אלא מהםן-נשק בשדה-תימרונים לצבא הבריטי:

 ״מלכה" — כלי שרת בתככיה הפוליטיים של בריטאניה: טוען לתכנית הבריטית של ״סוריה רבתי״

 ו״מקל-אזהרה״ נגד אבן-סעוד ונגד פאווק המצרי.

 רק אם ייכלל עבר-הירדן המזרתי בגבולותיה של ארץ-ישראל העצמאית, יתדל לשמש מקור-

 סכנה לשלום וישוב להיות שטת פורה ומאוכלס בצפיפות. עבר-הירדן לא יהיה עוד שמור למדבר.

 הוא יפרה וישגשג. לא יהיו בו עוד 200,000 אנשים, שרובם נמקים בעוני והלקם נודדים. יהיו בכבוד

 ובריוות מיליונים.

 ב. מדינה חופשית ועצמאית

 המסגרת של מדינה חופשית ועצמאית נהוצה לעם העברי, כדי שיוכל לפתח בה את הייו

 העצמאיים בתרבות, בכלכלה ובמבנהו החברתי והפוליטי.

 בעשרות השנים האחרונות העשירו יהודים את תרבותם של עמים אחרים שבתוכם חיו. יהודים
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 אלה, שפעלו נשדות-התרנות הזרים, ניסו מצד אחד לטשטש את אופיים הלאומי, נדי להפיל

 לגמרי את המחיצות המפרידות ביניהם ונין העמיס. על כן מורגשים ביצירותיהם לעתים סימנים

 של התנוונות. אד כיוון שלא הצליחו לעקור לגמרי את האופייגי ליהודי, עוררו יצירותיהם הרגשות

 של זרות, ובמקומות לא מעטים היתה הרגשה זזו מוצא לרגש של שנאה עמוקה. העם היהודי תייב

 להשיג את התנאים ליצירה תרבותית מקורית־לאומית. אין ספק, שהעם אשר נתן לעולם בהיותו

 תופשי, ערכי-תרבות גצחיים, יוכל לתת ערכים חשובים גם בעתיד, אם תהא תרבותו טבועה בתותם

 הלאומי ותתפתח במסגרת של חיים לאומיים.

 החיים בתיד ארצות זרות הכריחו את היהודים להדתק לתיד שטתי-כלכלה מיוהדים ולבחור

 לעצמם מקצועות מיוסדים. בכל מקום הם עוסקים ברובם במסהר ומהווים אהוז ניכר באינטלגנציה

 המקצועית. רק בארץ-ישראל יוכלו לתיות בתנאים נורמליים ולבנות את המשק על יסודות

 בריאים. רק בארץ-ישראל העצמאית תהיה להם האפשרות להדור לכל המקצועות ולהקים כלכלה

 לאומית בריאה. ורק אם תינתן לעם העברי האפשרות לגלות את יזמתו הכלכלית — תשוב הארץ

 לפרוח ולפרנס את מיליוני יושביה. עצמאות הארץ תשמור אותה מלהיהפד שדה-ניצול למונופולין

 ולטרוריסטים הזרים. כי העם עצמו יהא שליט על אוצרותיה הטבעיים של הארץ והוא יפתחם באופן

 עצמאי.

 העם העברי, אשר נתן לפנים לעולם את החוקים הסוציאליים הראשונים — מנותת יום אחד

 לשבוע עובד, איסור הלוואה בריבית, שהדור עבדים וכו׳ — יקים בארצו התופשית משטר תברתי,

 המושתת על יסודות השיוויון בין האנשים, ביטול ההבדלים המעמדיים, איסור העוני והדלות. העם

 העברי, אשד בדמו טבועה שאיפה לצדק סוציאלי, יקים דימוקראטיה עממית, שתעניק לכל אזרחיה

 אפשרויות שוות וסיכויים שווים להתפתחות ולשרות החברה כולה.

 פיתות הערכים הללו, שהם צייד תרבותי לעם העברי, יהא אפשיי אד במדינה חופשית

 ועצמאית.

 ג. מקום ריכוז לכל היהודים חרוצים לחיות כאומה

 בסקירתנו אשר בפרק הראשון תארנו את האינטגםיביות של הדגש הלאומי שפעם בלבו של

 העם העברי ברציפותו ההיסטורית. רגש זה פועם גם היום ביתר עוז. יש היום מיליונים יהודים,

 שאינם רוצים לתיות בנכר ושאיפתם היא — להתנהל במולדת. יש מיליונים שאיגם יכולים לחיות

 בשום מקום אחר בעולם. הם נעקרו ממקומות מושבותיהם הקודמים ונמצאים עתה במתנות ריכוז.

 תקוותם למהר היא אחת ויתירה — להתחיל בחיים חדשים בארצם.

 מצבם של עקורים אלה, החיים עתה בתנאים של התנוונות פיסית ומוסרית, הוא כתם שתור על

 מצפונו של העולם התרבותי. אינגו מדברים על מצפון בריטי, כי — כידוע — הוא גמיש מאוד

 והוא מזדהה עם האינטרסים האיגואיסטים של האימפריאליזם הבריטי.

 העולם התרבותי מסתכל בשקט בסיבלם של אחינו אלה. הוא מסתכל בשקט, בשעה בריטאניה

 סוגרת בפניהם את שערי ארצם, בשעה שהיא מתנפלת עליהם בגסות בנסותם להתקרב לחופי

 הארץ. יורה בהם, מתעללת בהם ומגרשת אותם למחנה-ריכוז תדש. העולם מסתכל בשקט גם
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 בשעה שבריטאגיה מגצלת את ארגון האומות המאותדות — המוסד לצדק ולשלום בעולם —

 למלתמתה באנשים אלה, המתדפקים על שערי הארץ. אולם בתוך יושבי המתנות הללו טמון תומר

 נפץ, אשר יפרוץ את שערי הארץ הנעולים ויגרוף את המהםום הבריטי. למאמצם זה של אחינו לא

 נישאר משקיפים מן הצד. אנו גוםיף גם את תומר הנפץ הטמון במתסנינו ובלבותינו, בדי לפוצץ

 בו למוטט את מוסדותיו של האימפריאליזם הבריטי הרצחני, הרוצה להביאנו קרבן על מזבה

 האינטרסים שלו.

 מאות אלפי יהודים באירופה שניצלו מן הטבח וגם מעינויי המתנות וכן מאות אלפים בארצות

 המזרח התיכון המתדפקים אף הם על שערי ארצם היחידה, אף הם אינם יכולים ואינם רוצים להשאר

 במקומות מושבותיהם. הם אינם רוצים לשמש עילה להסתה האנטישמית, שממנה ניזונים כל כוחות

 הריאקציה באירופה. הם אינם רוצים להמצא שוב בסכנה של טבח. הם אינם יכולים להמשיך בחייהם,

 כשהם מוקפים שנאה, כשהם חרדים לקול עלה נידף. הם שואפים להיים ללא פהד. הם רוצים להגיע

 לאותה ארץ, אשר בה לא יחיו אזרחים ממדרגה שניה, מעמסה מיותרת. הם שואפים לתת את הלקם

 לבגיין התיים התופשיים בארצם הם, שבה תיים אתיהם וקרוביהם, שעליהם הם תלמו תמיד.

 במצב דומה כזה נמצאו יהודי אירופה המרכזית והמזרחית בשנות השלושים. הם הרגישו את

 השואה חמתקרבת וחפצו להימלט מן הסכנה. להגיע לארצם. אך היד הבריטית הפושעת היא אשר

 הקימה בפניהם את המחסום. היא סגרה בפניהם את נמלי הים השתור והים התיכון. מיליונים מאלה

 שמאמציהם הוכשלו על-ידי בריטאניה, היו לאחר שנים אחדות קרבנות לטבה, להשמדה, למשרפות

 ולתאי־גאזים. הנחכה בקוצר-רוח עד אשר אותו גורל יפקוד גם את הנשארים? היםתכל העולם

 בשקט ולא יגיד את דברו. לאומות ניתנה עכשיו ההזדמנות הפורמלית להתערב. אך יהיה יחסם אשר

 יהיה, המוני העם יתרכזו במולדתם על אף הכל. כי זה רצוגם ההיסטורי וזה המוצא היתיד לבעיית

 עתידם. רבבות ומאות אלפי ארמנים מארצות שונות בנכד — אף הם עם מפוזר, שידע רדיפות

 ואסונות — עושים אף הם את דרכם למולדתם ההיסטורית. שיחק המזל לעם הארמני המפוזר

 וממשלתו מארגנת את הרפטריאציה שלהם ואחיהם מקבלים אותם בזרועות פתוחות.

 השלטון הזר במולדתנו עושה את ההיפך ממעשיה של הריפובליקה הארמנית. הוא מוגע את

 שיבת היחודים לארצם. אנו נלחמים בו עד אשר יסולק ממולדתנו ובמקומו יבוא שלטון אתר, אשר

 ידאג לשיבת-אחים, יעודדם ויפקח על קליטתם. ואנו — אחיהם — לא ננוח ולא נשקוט עש

 אשר תתגשם מטרה זו. בזרועותינו, הפחותות לקבל אחים, נחזיק את הנשק המשתרר ונפעילו נגד

 האוייב, עד אשר נוכל להניתו כי הדרך לאתינו תהא פגויה.

 ד. בברית עם עמי חמזרח התיכון העצמאי והדימוקרטי

 לא ארצנו בלבד משועבדת לאימפריאליזם הבריטי. כל המזרת התיכון מהווה עתה בית-כלא

 גדול לעמים היושבים בתוכו. עוני, בערות, מתלות הם מנת-הלקם של מיליוני אנשים. הארצות

 אינן יכולות לפרנס את יושביהן, כי הזנהה ועזובה שוררות בכל מקום. אוצרות המים הרבים איגם

 מנוצלים להשקאת קרקע והם משתפכים הימה או מציפים את סביבתם ויוצרים ביצות ממאירות.

 אין עיבוד ראציונלי של האדמה. המחרשה הפרימיטיבית עודנה חורשת חריש שטחי, כמו לפני
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 אלפי שנים. אוצרות הטבע מנוצלים על-ידי מונופולים זרים, המשלמים שוחד ל׳׳שליטים״ ולא

 לטובת האוכלוסיה. עמי המזרת התיכון התחילו להבין את רוע מצבם ולהביע את מורת רוחם מן

 הסדרים הקיימים. אולם אנגליה ומעמד האפנדים השליט מעוניינים להוליך את אי-שביעות רצונם

 של ההמונים באפיקים לא מסוכנים לעצמם. מסיבה זו מעסיקים אותם באיגטריגות של"שושלות״

 ומשתדלים לזרוע איבה בין העמים ובין השבטים לבין עצמם.

 אחת ממטרות ההסתה של הבריטים היא: שאיפות העם העברי לתרות ועצמאות במולדתו,

 הבריטים מפיצים עלילות על ״הסכנה הציונית״ ועל שאיפתו של העם העברי להשתלט, כביכול, על

 כל ארצות המזרת התיכון ולשעבד את עמיהן.

 העם העברי מצהיר ומודיע, כי אין הוא רוצה ביותר ממה שמגיע לו. הוא לא ישלים עם גזילת

 מולדתו ועל-כן הוא נלהם בשלטון הזר. אולם אין הוא חומד ארצות זרות. אגו רוצים לחיות בשלום

 ובאהווה עם כל העמים השכנים, ואנו מעוניינים, כי אף הם יזכו לעצמאות של אמת. אנו מעונייניס,

 כי גם הארצות האחרות לא יהיו אובייקט למדיניות-השוד של האימפריאליזם הזר ושאוכלוסי

 הארצות הללו לא ישמשו אובייקט לניצול, אנו מעונייגים בפיתוהן הכלכלי של הארצות ובקידום

 התרבותי של אזרתיהן, בהרמת דרגת-הייהם. כי רק כך תיעלם השנאה שבין העמים. האנשים יבינו,

 כי יש מטרה משותפת לכל הארצות ועמיהן וכי בשיתוף-פעולה הם יכולים לעזור זה לזה. פיתותן

 של הארצות משמעה יצירת מקומות עבודה ומקורות הכנסה בשביל המיליונים ההיים בהן עכשיו

 ובשביל עשרות מיליונים נוספים.

 רק המזרת התיכון העצמאי יחדל מלשמש סכנה לשלום העולם. אם יורתק מאיזור זה

 האימפריאליזם הבריטי לא תהא צפוייה סכנת־מלהמה, סכנה של החרבת הארצות והשמדת העמים.

 אם יורחקו מכאן הבסיסים הבריטיים, המתנות של הצבא הבריטי, אם שדות-התעופה לא ישמשו

 בסיסים לאווירה הבריטית — לא תהא צפוייה לאיזור זה סכנה גם מצד אהד, השואף לבטחון

 גבולותיו.

 הוכתנו בפרקים הקודמים, כי המדיניות הבריטית בארץ-ישראל היא אך קטע ממדיניותה במזרח

 התיכון כולו. על-כן אף מחובתו של ארגון האומות המאותרות לטפל בבעייה על רקע רתב יותר. מול

 מדיגיותו של האימפריאליזם הבריטי, המכוון לפורר את עמי המזרת התיכון, לזרוע פירוד ביניהם,

 כדי לשלוט עליהם ביתר קלות, אנו מציעים תכנית של שלום:

 יזכד איזור המזרה התיכון כאיזור ניטראלי בערבות בינלאומית. יסולקו בסיסי-הצבא הבריטי

 וה״יועצים״ הבריטיים מכל הארצות הללו. תוקם פדראציה אחורית של עמי המזרח התיכון, שלא

 בחסות הבריטים כדוגמת ה״ליגה הערבית״. יהיה כל עם שורר בארצו וכולם יחד מאוחדים לשם

 עזרה הדדית לפיתוח הארצות, לקידום התרבות החומרית והרותנית. תהא הפדראציה של עמי

 המזרח התיכון אבן-פינה לשלום בעולם ולא מכשיר בידי מחרתרי־מדנים ומציתי־מלחמה.

 אם תהוסל השפעתו של האימפריאליזם הבריטי, יתמוטטו גם המשטרים האנטי-דימוקראטים

 של הארצות הללו. השלטון יעבור לידי העמים, שאין להם כל עניין במלחמה, הצמאים לשלום,

 לחופש מעבדות ומניצול, להתקדמות, לתרבות.
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 במזרח התיכון העצמאי והניטראלי תהיה המדינה העצמאית הארצישראלית חבר שווה-זכויות

 ושווה-חובות. העם העברי יתן מכותו לפיתוח הארצות השכנות ככל שיידרש ועל בסיס של עזרה

 הדדית. הוא גם יהיה שותף להגנתו של האיזור הזה מפני התקפות מבחוץ.

 ה. כוח הקליטה של הארץ

 אנו מדברים על קליטה של מיליונים יהודים. ומובנת השאלה המתעוררת אצל אנשים הבאים

 לתקור את הבעייה: התוכל הארץ לקלוט המונים רבים כל כך מבלי להוריד את רמת-החיים ולפגוע

 במעמדם של תושביה בפועל?

 תשובה תלקית על שאלה זו ימצא כל תוקר אובייקטיבי במתקריס ובתכניות של אנשי-המדע

 האמריקניים רוברט נתן והיס. הם מציעים תכניות לפיתוה הארץ, שתאפשרנה קליטתם של מאות

 אלפים. מלבד האפשרויות הקיימות ברגע זה. אין להתפלא שהשלטון הזר דהה את התכניות

 הללו. וחוכחנו, שהוא אינו מעוניין בפיתוחה של הארץ. להיפך: הוא מתכנן תכגיות כיצד למגוע את

 ההתפתתות. בכיוון זה פעלו כל הפקידים הבריטיים עד הנה. אפשרויות הפיתוח תלויות, איפוא,

 קודם כל בסילוק המכשול הפוליטי — השלטון הזר. רק אז אפשר יהיה לבצע תכניות גדולות

 שתהפוכנה את ארצנו לאחת הארצות המאוכלסות ביותר.

 בהזדמנות זו אנו חייבים לציין, כי לפי מחקרים זהירים, ישבו בארץ-ישראל בגבולותיה

 ההיסטוריים בתקופה הביזנטית 4 מיליון תושבים רובם התפרנסו מתקלאות. אז עדיין לא עמדו

 לרשותו של עובד האדמה מכונות תקלאיות, וגם לא המחקר המדעי ושיטות העיבוד האינטנסיבי.

 עתה, משהשגים אלה הם נחלת האיכר, תוכל האדמה לפרנס לפתות מספר זה, אף אם נביא בתשבון

 את העלייה ברמת-החיים ודרישותיו של עובד-האדמה.

 אולם ארץ-ישראל נועדה להיות לא רק ארץ תקלאית. התפתחות-התעשייה בשנים האתרונות

 מוכיהה, כי עתידה ארצנו להיות מרכז תעשייתי חשוב. המפעלים התעשייתים צמחו כאן על אף

 הפרעותיו של השלטון הזר, למרות פתיחת הדלתות להתתרות של תוצרת-חוץ ללא מכס, למרות

 המכס המוטל על חומרי-גלם. אין ספק, שאם במקומו של השלטון הזר המעכב והמונע יבוא שלטון

 המעוניין בהתפתתות הארץ, תתקדם אף התעשייה בצעדים מהירים.

 עדיין לא נעשתה הקידה גיאולוגית מדוייקת, כדי לקבוע מה הם האוצרות הטמונים בבטן

 אדמתנו. ואף התוצאות של המתקרים שנעשו, נשמרים בסוד על-ידי השלטון. אולם ידועים

 האוצרות הכבירים, הטמונים בים-המלת. ידוע על אוצרות-נפט, ידוע על מתצבי-מתכת בעבר-

 הירדן המזרחי, האוצרות המנוצלים משמשים עתה מקור-רוותים לתברות בריטיות. אולם אם יעברו

 לידי העם ישמשו מקור פרנסה למאות אלפים.

 יש לזכור גם את מצבה הגיאוגרפי של ארץ־ישראל, היושבת בנקודת-התיבור של שלושה

 קונטיננטים. דרכה ועל-ידה עוברות אורחות־התתבורה התשובות ביותר. לוד היא גקודת חגייה

 בשביל מטוסים מארצות-הברית למרכז-אסיה. חיפה עתידה להיות נמל מסתרי גדול. מצבה

 הגיאוגרפי של הארץ היה עד כה מגרה את היצר של מעצמות תמדניות והביא לה אך צרות. אולם

 כאשר כוחות אלה יורתקו, תיהפך גם עובדה זו לברכה ולמקור פרנסה בשביל ספנים, בשביל עובדי-
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 טרנספורט, בשביל סוחרים.

 גם אילו צר היה המקום, לא היה רשאי שוס גורם לשלול מאתנו את הזכות להציל ולאבסן

 בארצנו את אחינו, לתלק עמם את פת הלחם הדלה, אולם כל חקירה אובייקטיבית מגלה, כי עוד

 רב המקום ורבות האפשרויות למאות אלפים ולמיליונים יהודים, שיבואו לארץ ולפתחה ולהפרותה

 משממתה. העבר מוכית, שככל שגדלה העלייה, כך נפתחו אפשרויות חדשות. רמת ההיים לא ירדה,

 אלא עלתה. כן יהיה גם בעתיד״.

 בהמשך מציע התזכיר לפתור את בעיית המקומות הקדושים על-ידי הסכם בינלאומי, בהתייעצות

 עם כל הגורמים המעוניינים.

 התזכיר דוהה את הפתרונות להקמת מדינה דו-לאומית ותלוקת הארץ למדינות נפרדות של

 יהודים וערבים.

 התזכיר סיים בפנייה אל הוועדה להחליט על קץ השלטון הבריטי ופינוי צבאו, וכן על הענקת

 עצמאות לארץ-ישראל.

 הבעייה שעמדה בפני לת״י הייתה, למי למסור את התזכיר וכיצד? היה צריך לקתת בתשבון כי תלק

 מתברי הוועדה מייצגים מדינות התברות באימפריה הבריטיח וחלק אחר נמצא ביתסי קרבה איתה.

 כמה מתברי הוועדה היו נציגים של מדינות עויינות ליהודים. בסופו של דבר, הנציג היותר מתאים

 נראה נציג יוגוסלביה, שארצו ניהלה מדיניות אנטי-אימפריאליסטית בעליל, והיה בעל עבר של לותם

 פרטיזן נגד הגרמנים. הוועדה, שלמעשה הייתה תתת עינה הבולשת של הבריטים, התבקשה להעניק

 ייפוי-כות לתבריה להיפגש ביתידות עם נציגי לת״י.

 בסופו של דבר, קויימה הפגישה בין נציגי לה׳׳י והנציג היוגוסלבי ונוהלה איתו שיתת הבהרה

 ארוכה ומועילה.

 פרט לכך, למען ״הסדר הטוב״, נשלחו גם שתי בנות אל מזכירות הוועדה בירושלים, כדי למסור את

 התזכיר באופן אישי ורשמי. זה היה ב- 5 ביולי 1947.

 על פי הזמנתו של שוטר ערבי שעמד בכניסה, נכנסו שתי הבנות פנימה, שם דרש מהן שוטר בריטי

 למסור את תבילת התזכירים לידיו. כשהוברר לו טיב התזכיר, עצר את הצעירות והחומר הוהרם על-

 ידו. לת״י דרשה את התערבות הוועדה לשיחרור הבנות, ללא הועיל.

 לת״י מתתה ביקורת על הוועדה, אשר נכנעה ללחץ הבריטי, תוך התכתשות לתפקידה.

 הכרוז שהופיע בעיתון ״המעש״ בתמוז תש״ז קרא:

 ״הבריטים רומסים את כבוד הועדה של או״מ

 ביום השבת, י״ז בתמוז(5.7.47) באו שתי צעירות אל בניין של ועדת־או״מ בירושלים, בשאתן

 תזכיר של לוחמי חרות ישראל בשפה האנגלית, כדי למסרו למזכירות הועדה.

 שומר ערבי שעמד ליד הדלת, אמר להן להכנס לתוך הבניין, כשעברו את סף הבניין הופיע

 לעומתן שוטר בריטי, שדרש מאת הצעירות למסור לידו את ההבילה.
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 משנוכח השוטר הבריטי לדעת את טיבו של החומד, אשד בידי הצעיוות, עצו אותן בו במקום

 ומתוך הבניין של ועדת או״מ הזמין מכונית משטרה משוריינת, שהובילה את הצעירות למאסר.

 חחומר הוחרם על-ידי השוטר הבריטי ולא הועבר לרשות הוועדה.

 מקרה זה מוכיה עד כמה רומסים הפושעים הבריטיים ללא בושה כל הוק, עד היכן מגיעה

 שרירותס, בצעדם זה התכוונו הבריטים להוכיח את זלזולם בוועדת או״מ.

 על מעשה-הפשע ההדש של הבריטים נמסר לוועדה המיוחדת, תוך בקשה להתערב למען

 שחרור הצעירות והחזרת ההומר המיועד לוועדה.

 אנו מקווים, כי הוועדה של או׳׳מ תגיב הפעם בצורה הנאותה על הפגיעה ההמורה בכבודה.

 במחתרת תמוז תש׳׳ז

 לותמי תרות ישראל׳׳י

 תזכיוי ה״הגנה״ והאצ״ל - מפגשים עם חבוי הוועדה

 גם שני הארגונים האתרים, ה״הגנה" והאצ״ל, הגישו תזכירים משלהם לוועדה. התזכיר של ה״הגנה"

 הוגש בשם ״תנועת המרי העברי״, שנכתב על ידי ישראל גלילי, הרמ״א. התזכיר הבהיר כי ה״הגנה״ היא

 שמייצגת את העם היהודי ״המתגונן והלותם״. קיומה של ה״הגנה״ הוא תנאי לקיום השקט והשלום

 בארץ ולא ניתן לפרק אותה. כותה הצבאי של ה״הגנה״ הוא הערובה לעצם עמידת היישוב היהודי נגד

 תוקפנותם של הערבים. ועוד נאמר בתזכיר כי ה״הגנה״ מסתייגת מפעולות הארגונים הפורשים, אך

 לא תשתף פעולה עם המשטרה לביעורם. המאבק הוא עם השלטון הבריטי המגרש מעפילים, שודד

 מהעם את הקרקע ומנהל מדיניות הבאה לתסל את המפעל הציוני.

 האצ״ל הגיש לוועדה תזכיר "בשם אלפי תיילים העומדים במערכה לשתרור מולדתם וגאולת

 עמם״. התזכיר הצביע על: פשעי בריטניה נגד העם היהודי מתוך מגמת הבריטים לשלוט בא״י. השלטון

 הבריטי ניתק את א״י המזרתית, התניק את היישוב במערב א״י ועזר בעקיפין להשמדת יהודי אירופה.

 הפתרון- לדעת אצ״ל - הוא ביטול השלטון הבריטי והתלפתו בממשלה עברית זמנית, סיוע בינלאומי

 לשיבת היהודים למולדתם ולפיתותה.

 מלבד התזכירים, נערכו גם פגישות של באי כות ארגוני המתתרת עם חברי הוועדה, לשם הבהרת

 תביעותיהם ועמדותיהם. פגישתם העיקרית של אנשי ה״הגנה״ נערכה עם יו״ר הוועדה, השופט

 סנדסטרום. את ה״הגנה״ ייצגו, ישראל גלילי, יעקב דורי, יוסף אבידר ויגאל ידין. לשאלת סנדסטרום

 בקשר ליכולת היהודים להגן על עצמם נגד התקפת הערבים ענה גלילי כי ה״הגנה״ תוכל לעמוד נגד

 הערבים בארץ, ואף נגד כל ארצות ערב, אם לא תקבלנה המדינות הערביות אספקת נשק מן המדינות

 הערביות הגדולות. בכל מקרה, היישוב העברי סומך על העזרה שתושט לו מיהודי ארצות-הברית.

 נציגי ה״הגנה״ דרשו את פתיתת הנמלים ״כדי לקבל נשק כבד בפני צבא פולש״.

 1 התזכיר מופיע בחלקו כמבוא של ספר זה בכרך הראשון.
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 נציגי האצ״ל נפגשו עם השופט סנדסטרום בדירתו של המשורר יעקב כהן. בפגישה מסר מנתם

 בגין סקירה של פעולות הארגון. הוא הבטית כי עם צאת הבריטים מא״י יתפרק אצ״ל. הוא מסר על

 התנגדותו לתלוקת א״י בכל צורה שהיא. בגין נפגש גם עם גרנדוס, מגואטמלה ופבריגט מאורגואי.

 תברי הוועדה רצו לשכנע את בגין לא להוציא להורג את בני הערובה של שני הסרג׳נטים הבריטיים

 שהתזיק אצ״ל באותו זמן, אם ייתלו הבריו נידוני-המוות, אך בגין סרב.

 הוועדה פנתה אל ממשלת פלשתינה (א״י), על פי בקשת קרובי משפתתם של הנידונים למוות,

 וביקשה להקל בעונשם, וזאת כדי למנוע השפעת הוצאת גזר הדין לפועל על עבודתה ושיקוליה של

 הוועדה. הבריטים דתו את הבקשה ברוגז בטענה, כי אין לוועדה זכות להתערב בתהליך משפטי.

 נציגי לח״י לא נפגשו עם חברי הוועדה. לה״י דרשה זכות שמיעת-עדות של ארגוני המחתרת

 בתוקף סמכותה של הוועדה, שהוענקה לה לקבוע עובדות ולתקור בכל שאלות הנוגעות בבעיות ארץ-

 ישראל.

 לה״י טענה כי הוועדה מתעלמת ממילוי תפקידה ומקבלת התלטות וקובעת עובדות מאתורי

 הקלעים מבלי להיוועץ בגורמים הרלוונטים, תוך וויתור של שמיעת עדויות.

 על כך יצאה לת״י בהודעה אל הציבור:

 "הדוב בוועדת האו׳׳מ נכנע ללחץ הבריטי

 הוועדה מתכתשת לתפקידה

 ו. בכתב-הםמכות, שנוסח על-ידי או״מ, הוענקו לוועדת המיותדת ׳׳הסמכות הדהבה ביותד

 לקבוע עובדוה ולמסור עליהן דו״ת וכן להקור בכל השאלות והנושאים הנוגעים בבעיית

 ארץ-ישראל״.

 2. מאז בואה לאדץ-ישראל ניכרת נטייה מצד רוב חברי הוועדה להתעלם מן התפקיד שהוטל

 עליהם ולהתחמק מחלק תשוב של העובדות שבלעדי הארתם תהא תמונת-החקירה לקויה,

 ומסקנותיהם-מסולפות.

 3. בתקופת שהותה בארץ קיבלה הוועדה ברוב קולות — לאחר דיון מאחורי הקלעים

 — את הההלטות המצערות דלהלן:

 ו. לוותר על פנייה לשלטון הזר בתביעה להיענות לקריאת מושב האו״מ ולהפסיק את

 פעולות האיבה לזמן עבודתה של הוועדה.

 2. לוותר על ביקור בבתי-הכלא ובמחנות הריכוז, כדי לחקור את פשעי השלטון כלפי

 שבויי־המתתרת.

 3. לוותר על ביקוד במתנות-הריכוז של המעפילים בקפריסין, כדי לחקור את פשעי

 הבריטים כלפי אנשים בלתי- מזוייגים בים בגירושם מן המולדת ובהחזקתם בתנאים

 בלתי אנושיים במתנות בנכד.

 4. לוותר על שמיעת עדות מצד נציגי המתתדת, שבגלל מלחמתה נאלצה בריטאניה

 להעביר את בעיית הארץ לדיון או״מ.
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 4. ההתלטה האהרונה נומקה רשמית בעובדת, שגתזכירי המחתרת לא נחתמו שמות פרטיים

 ולא צויינו כתובות. נימוק מגוחך זה בא לחפות על האמת, שהההלטה זו — כאתרות

 — נתקבלה תתת לתץ השלטון הזר ולפי דרישתו. השלטון הסביר לנאמנים עליו בתוך

 הוועדה, כי הזמנת נציגי המחתרת תתפרש כהכרה רשמית מצד מוסד בינלאומי ותזיק

 לפריסטיז׳ה שלו.

 5. התלטות מצערות אלח מחזקות את החשש, כי הרוב בוועדה מעוניין להעלים את פשעי

 הבריטיים בארצנו, כדי להתעלם מן המסקנה, שהרחקת השלטון הפושע הוא הכרח דתוף

 למען שלומה ועתידה של הארץ. חשש זה מתחזק עוד יותר לאור הצורה של ניהול ההקירה

 הפומבית בכל פעם שהעדים או אף אתרים מבין תברי הוועדה מושיבים את השלטון הזר

 על ספסל הנאשמים.

 6. אין ספק, כי עובדות אלה אינן עשויות לחזק את אימונה של דעת-הקהל באובייקטיביות

 של הוועדה וביעילות החקירה. אין הן עשויות גם לתרום להרגעת הרותות בארץ עד כינוס

 המושב הבא של או״מ.

 במתתרת — תמה תש׳׳ז

 לוחמי חרות ישראל"

 גם הבריטים הגישו לוועדה תזכיר רשמי, בו ניסו להוכיח כי שלטונם בארץ-ישראל מבוסס על חוק

 והגינות ואת הסתירות הקיימות שניתנו לערבים וליהודים בתקופת מלתמת העולם הראשונה.

 הערבים התרימו באופן כללי את הוועדה. בסיור שערכו תברי הוועדה, נתקבלו אצל היהודים בסבר

 פנים יפות, אך הערבים התייתסו אליהם בקרירות.

 לאתר הסיורים הופיעה בפני הוועדה המנהיגות היהודית הרשמית: וייצמן, בן-גוריון, בן-צבי

 ואתרים. וייצמן, שהופיע כאדם פרטי, תבע הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל מתולקת בתתום

 תכנית התלוקה של ועדת פיל מ- 936ו, בתוספת אזור הנגב.

 בסוף ימי ישיבתם בארץ, עברו על תברי הוועדה ימי הזוועה של תליית שלושת תברי האצ״ל

 ותלייתם של שני הסרג׳נטים הבריטים, ואף היו עדים להשתלטות הבריטים על אניית ״אכסודוס

 1947״ והעברתם האכזרית של המעפילים לאניית הגירוש, שהובילה אותם חזרה לאירופה.

 ״זוהי העדות הטובה ביותר שבאה לפנינו״, קרא הנציג היוגוסלבי למראה מתזה הזוועה.

 ב-20 ביולי 1947 יצאו הברי הוועדה להיפגש עם נציגי המדינות הערביות בלבנון. הערבים הביעו

 התנגדות תריפה למדינה עברית וטענו כי ״כל היהודים שגכגסו לארץ-ישראל מאז הכרזת בלפזר,

 דינם כדין עולים בלתי חוקיים״, והמדינה הערבית שתוקם בא״י תתליט בדבר זכותם להישאר בארץ.

 המלך עבדאללה התתמק מתשובה ברורה.
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 מסביב לועדת החקירה של האו״מ

 את דעתה המפורטת על עבודת וועדת-התקירה הביעה לת׳׳י בביטאון ״במתתרת״(תמוז תש״ז):

 ״מסביב לוועדת-החקיוה של או״מ

 בשביל הציונים היתה ה״וועדה המיותרת לענייני א״י של ארגון האומות המאוחדות״ נימוק

 הדש להתתמקות ולהמשכת ההפוגה, שההלה ב- 29 ביוני אשתקד. היתה זו הזדמנות נוספת לזרוע

 אשלייה בהמונים, כי ה״מאבק המדיני״ עתיד להנתיל לנו את הנצחון.

 בשבילנו הוועדה היא"אינטרמצו״, ציון מסויים בין הדרן שעברנו עד כה, לבין הדרן הרבה שעוד

 נשארה לפנינו: ללא אשליות וללא הגזמות לכאן ולכאן.

 החיוב שבוועדה איננו בתוצאות עבודתה ובהמלצות שהיא תביא לאסיפה הכללית של או״מ.

 ביחס לשני אלה אין ולא היה יסוד לתקוות. אולם ישנו תיוב בעצם קביעתה של הוועדה. כי עובדה

 זו מוכיחה להלכה את הפקעתה של הבעייה הארצישראלית מתהום הבעיות הפנימיות של ממשלת

 בריטאניה והפיכתה לבעייה ביגלאומית ממדרגה ראשונה. הוועדה יכלה גם לשמש במה, שעליה יובא

 השלטון הבריטי בתורת פושע ויצג לדראון לעיגי העולם כולו. מן התיוב הזה אין להתעלם. על־כן

 הדגשנו בגילוי־הדעת שפרסמנו עם קביעת הוועדה, כי נתיחס אליה בכבוד, מאתר שמשתתפים בה

 גם גורמים, שאין לראותם כשותפים או כמשרתים של האימנ׳ריאליזם הבריטי.

 מכאן ואילך באות הסתייגויות שגם אותן הבענו, כאשר נשאלנו ליחסנו לתוצאות עבודתה של

 הוועדה והדיון באו״מ. אמרנו, ראשית כי אין אנו אומה היכולה להתגות את זכותה לקיום ולתופש

 בהכרעה של הזולת. שנית: אין אנו יכולים להתעלם מן העוגדה, שארגון האו״מ עדיין איננו בית-דין

 של צדק בינלאומי, הדן באובייקטיביות בכל העניינים המובאים אליו. להיפך: הנסיון של שנתיים

 הוכיח, כי גם באו״מ מכריעים האינטרסים הסובייקטיבייט של כל מדינה. שלישית: בריטאניה היא

 שצריכה לשבת על ספסל-הגאשמים בשעת הדיון על ה1בעייה הארצישראלית. אולם למעשה היא

 מופיעה כאחד השופטים המכריעים ולה אפשרות להשפיע גם על"שופטים" אתרים תמורת שוהד

 בצורה זו או אחרת. רביעית: בריטאניה הודיעה בפי נציגיה המוסמכים, כי היא לא תכנע להחלטה,

 שלא תהיה לפי רצונה. בווין הודיע בצורה תד-משמעית, כי בריטאניח לא תעזוב את המזרח התיכון

 וארץ-ישראל בכלל זה. הכרזות אלה משמשות אמצעי־-להץ גם על הוועדה וגם על אסיפת-או״מ.

 תמישית: המעצמות הגדולות גטלו לעצמן את זכות ה״ויטו״, כלומר: זכות לבטל כל החלטה, שלא

 תמצא חן בעיניהן. הן משתמשות בזכות זו בבעיות שניות-במעלה, אף כי אין כל סכנה נשקפת

 לקיומן. זכותנו ל׳׳ויטו״ היא בעלת-משקל הרבה יותר, כי בהגשמת שאיפותינו תלוי קיומנו הפיסי.

 מסיבות אלה — הודענו — תהיה זו קלות-דעת מצדנו, אם נתחייב מראש להכנע לכל

 ההלטה, שתתקבל באו״מ. בינינו לבין עצמנו אנו יהולים להגיד אהד מזה: אין סיכויים בהרכב-

 הכוחות הנוכחי באו״מ, כי תתקבל החלטה חיובית מרגע לשאיפותינו. להיפך: הגוש האנגלו-אמריקני

 הזק למדי, כדי לגייס רוב מספיק להצעותיו, שתהיינה קטלניות בשבילנו. ואנו נהיה תייבים להטיל
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 את ה״ויטו״ שלנו גם להלכה וגם במעשה הלוחם בארץ-ישראל.

 אולם בינתיים שוהה הוועדה בארצנו. היא ביקרה ביישובים עברים רבים ושמעה את דעותיהם

 של נציגי-הציונים בעיקר.

 שאיפת הוועדה היתה: להוכיח מידת גדושה של אובייקטיביות למראית-עין ואי משוא-פנים

 כלפי אהד מן הצדדים. אולם השאיפה הזאת לא נתגשמה בגלל החרם הערבי, שהעמיד את הוועדה

 במצב קשה. היא ניסתה להוכית את האובייקטיביות לגבי שני הצדדים ואחרים: השלטון והיהודים.

 מיד בימים הראשונים גגרם סכסוך בינה לבין השלטון בגלל התערבותה בעניין שלושת הנידונים

 למוות, אף בי ההתערבות היתה פושרת ביותר, נעלב השלטון והשיב במכתב, שבו הביע יחס של

 זילזול בוועדה. כדי ל׳׳אזן״ את האובייקטיביות ניצלה הוועדה את תגובתגו על השתוללות הקלגסים

 והביעה את אי-שביעות-רצונה במעשי-האלימות שבוצעו מאז בואה לכאן. אולם הוועדה הוםפיה

 להרגיש אי-נותיות בגלל הופעת יהודים רבים בעוד ההרם הערבי נמשך, ואז התליטה ל׳׳אזן" את

 האובייקטיביות פעם גוםפת; ההלטה משולשת: א) להזמין את הוועד הערבי העליון להופיע בפניה;

 ב) לגבות עדויות מפי נציג המדינות הערביות השכנות; ג) לא לבקר במתנות-קפריסין ולא לגבות

 עדויות מפי נציגי המתתרת.

 לא נחזור ולא ננתח את נאומיהם של הציונים למיניהם בפני הוועדה. הם הטיפו לתלוקה בצורה

 מוסווית או גלויה. הס לא העחו להוקיע בפומבי את פשעי השלטון בכל השטחים. גם לאחר כל מה

 שקרה בשנים האתרונות, הם תולים את עיניהם בבריטאגיה.

 הוקעת הפשעים של השלטון בפומבי נפל בהלקה של המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית,

 בכתב נעשה הדבר בתזכיר של לותמי תרות ישראל, שביסס — נוסף על כך — את קשריו

 ההיסטוריים של העם עם מולדתו, תיאר את תככי הבריטים להשתלטות על הארץ ותבע לשים קץ

 לשלטון הבריטי, להוציא מן הארץ את הצבא הבריטי ולהעניק ךה מעמד של מדינה עצמאית, אשר

 תשמש מקום ריכוז לכל היהודים, הרוצים לחיות תיים לאומיים שלמים במולדתם.

 בשעת הדיונים הפומביים נתגלתה העובדה, שהיתה ידועה גם קודם לכן: רוב הוועדה, לרבות

 יושב-הראש, מייצגים את ההשקפה האנגלו-סכסית על בעיית ארצנו. ה״אובייקטיביות״ שלהם

 מבצבצת מתוך כל שאלה, שהם מציגים, מהשתדלותם לשמור על שמו הטוב של השלטון הזר.

 המשרת המוסלמי של הבריטים מגלה את קלפיו בצורה מזרתית, תוקפנית, בלתי-מסוייגת. ואילו

 המשרת השבדי(השופט סאנדסטרום, עבד באינטליג׳נס הבריטי ממן המלחמה; מוצע ע׳׳י הבריטים

 כשופט אובייקטיבי בכל סכסוך שיש להם עם צד אחר) עושה זאת בצורה מנומסת, מוסווית. יש

 בה בוועדה גם תברים, שעדיין אינם מתלכדים לגוש ומביעים לפי-שעה את השקפותיהם האישיות

 (נציגי גוואטמלה ואורוגוואי). אך יש לשער, כי בבוא שעת-הדיון במליאת האו׳׳מ לא יתחשבו

 המדינות הללו ברגשותיהם האישיים של נציגיהם, אלא באינטרסים הפוליטיים של ארצותיהם.

 תהיה אשר תהיה החלטת או״מ — בשבילנו אין הוועדה והדיון בניו-יורק אלא אינטרמצו בין

 מערכה אחת למשנה. יהיה חשוב, אם חלק מן הוועדח יגיש דו״ח נפרד, שבו יובאו לידי ביטוי פשעיו

 של השלטון. דבר זה יוסיף תוקף מוסרי למלתמתנו בעיני דעת-הקהל. ועוד תוצאה תיובית תהיה
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 לסיום הדיון; עוד אשליה אתת תישמט מידי המנהיגים הציונים. הנוער יראה את עצמו מדומה וטעם

 מר יעמוד בפיו עד אשר יקיא את כל תורת מנהיגיו ויצטרף למלחמה — אתם או בלעדיהם״.

 ביקורת על הופעת ההנהגה הציונית

 התקפת לח״י על הופעת המנהיגות הציונית בפני הוועדה הייתה קטלנית. עוד לפני גביית עדויותיה

 של הוועדה העבירה לח״י למנהיגי הסוכנות את הצעותיה על אופן ההופעות ותוכן העדויות.

 היה מובן מאליו, כי לחייי ראתה בנקיטת קו הרשמי של המנהיגות הציונית ואופן הצגתו,

 טעות פטלית. על ראשי היישוב היה — לפי דעת לח״י — להציג את בריטניה כמתזיקת בסיס

 אימפריאליסטי צבאי, לא רק בארץ-ישראל, אלא גם בעבר־הירדן. לעומת זאת, מיקדו המנהיגים את

 טיעוניהם בפולמוס היהודי-הערבי ובגזירות"הספר הלבן״ — טענה לח״י — במאמר"ההופעה

 הציונית - נצתון בריטי" (ה״מעש״, גליון נ״א, תמוז תש״ז).

 "לימי השנה אחרי כשלון"המאבק בכות", אפשר כבר לסכם את שנת ה״מאבק המדיני" (את

 ה״מאבק" בשדה-ההעפלה אין אנו צריכים לסכם. א. ליבנשטיין כבר עשה זאת בימים אלה, והוכיח

 במספרים כי כל מעשה ההעפלה כררו מאבק נכשל).

 ודווקא בימים אלה אחרי העדויות הציוניות בפני הוועדה אפשר לסכם בקיצור:

 כשלון מוהלט.

 אין אצלנו ספק שגס בפיהם של הרבה מיריבינו וממבקרי דרכנו מורגש טעם רע מאוד, אכזבה

 מרה מאוד. מה מקור הטעם הרע והאכזבה? הרי הוועדה טרם אמרה את דברה? והרי בין כה ובין

 כה הכינו אותנו מכל צד די והותר, לבל נשגה באשליות. אף אם תהיה אחו המלצה "טובה" היא לא

 תוגשם. ואס כן — אם לא תלינו תקוות — מה האכזבה? האם גרמה לה כל אותה תופעה בשנית

 וחוזרת של עשרים גציגים, התמרים אהד על דבריט משנהו ונואמים בפני גויים שופטים כאילו עמדו

 ב״בית העם" בתל־אביב בנאום בחירות? האם היא נגרמת על ידי אותו עלבון פגימי של הפרת כל

 ההתלטות ה״חיוביות" ומשתק מכוער ב״הופעות פרטיות" כביכול? הרי גם לזה כבר התרגלנו. ידענו

 מי המייצגים ועל כן גם ידענו מה ייצגו.

 ובכל זאת היתה מתחיית בציבור והיתה ציפיה. נדמה היה לכל, שהפעם, בפני ועדה שכזאת, בפגי

 ועדה בין לאומית, יינתן פורקן לכל אותה המרירות שנצטברה על לב כולנו, לכל אותן ההרגשות

 שצורפו מהדמים, שנשפכו על הים ועל האדמה הזאת בידי הבריטים: בידיהם ממש ובידי הוקיהם.

 נדמה היה, שיש לנו סוף סוף הזכות בפני וועדה כזאת להופיע כצד לא מול הערבים, כי אם כצד מול

 בריטאניה הפושעת והרוצחת בדעת ובזדון ובתכניתיות ובעקביות.

 בבוא הוועדה הורגשה מתיחות זו וציפיה זו בקרב הציבור ובקרב הנוער, אשר הוסתו מהמאבק

 בצורתו של המרי, בשם המאבק המדיני. וכשם שמאבק-המרי היה מופנה נגד השלטון, כן חייב היה

 להיות המאבק המדיני.
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 לזאת חיכה הציבור העברי חח לא בא.

 וזהו הנצחון הבריטי גם במקדה זח.

 אחד עשר הנציגים שישבו כאן מטעם גוף ביגלאומי חייבים היו לשמוע מפי דברי המוסדות,

 וחייבים היו לשמוע מפי המונים מפגינים תביעה אתת ויחידה:

 הלאה מפה השלטון הבריטי!

 מול תביעה כזאת, מבוססה על הרבה מאוד יסודות על יסודות משפטיים בינלאומיים, על יסודות

 מוסריים של פשעים בעבר, על יסודות מדיניים של שלטון אימפריאליסטי, על יסודות ציבוריים של

 האוכלוסיה כולה, המנוצלת על-ידי השלטון הזר — מול תביעה כזאת היה החרם הערבי מאבד

 את כל ערכו והברית החשאית בין בווין וג׳מאל חוםייני היתה מתנפצת.

 והרי חבריטים לא רצו כל דבר אחר, אלא שנופיע כך כפי שהופיעו הציוגים: קצת דברי גיגוי

 ל״מדיניות הספר הלבן״, בליווי ״צער״ על היחסים שהורעו, והרבה מאוד פולמוס עם הערבים

 ועוד יותר מהרבה מאוד תכניות מעורפלות. העיקר שבתוך כל אותו הערפל ייעלם עיקר-העיקרים

 שבבעיית הארץ הזאת, שבתוך כל ים של נאומים ומספדים והוכחות לא תיראה עובדת העובדות של

 הארץ הזאת: היותה גדות הירדן בסיס צבאי אדיר לאימפריאליזם הבריטי.

 כל היתר, שעשו ונאמו הציונים ה״חריפיס״ וה״מתונים״, כל היתר היה טפל ובטל. כל הוויכוהים

 עם ה״םיר״ ההודי שהוא בדיוק הודי כפי ש״סיר״ אדווין סמואל הוא יהודי, היו מיותרים. העם העברי

 כולו, מימין ועד שמאל, חייב היה להופיע בתביעה אתת ויהידה:

 תצא בריטאניה מכאן ויהי מה שיהי. להם אין כל זכות להיות כאן, לשפוט כאן. יש דיון על כך,

 שלטונו של מי כאן צודק יותר: שלנו או של הערבים. יש דיון על כך, שלטונו של מי כאן מועיל יותר

 לעמים, לארץ, לשלום. אך אין דיון ואין ויכות ואין תילוקי דעות על דעה זו: שלטון בריטי, שלטון זר

 כלשהוא כאן, ודאי אינו צודק, ודאי אינו מועיל, ודאי מוביל למלחמה. הוא ודאי שלא ימנע מלהמה

 עברית־עדבית. הוא עשה כל מה שהיה ביכולתו כדי להפיהה ועוד יעשה. יתכן שגם בצאתו תהיה

 התנגשות, אך יתכן גם שלא תהיה. לעומת זאת, אין להמנע מן ההתנגשות הזאת בשבת בריטאניה

 כאן. אך השלטון הבריטי בארץ הזאת גורר את כולנו לתוך מלחמת דמים על האינטרסים שלו. ואין

 אגו רוצים בזאת לא למענגו, לא למען ארצגו.

 ואת האמת הזו העלימו הציונים למיניהם מעיני הוועדה. הם לא ביטאו את השנאה שלנו

 לבריטאניה, הם לא ביטאו את ההכרה שלנו, שבאסון שבתה כאן.

 ודאי שבתביעה זו בלבד לא היו מגרשים את הבריטים. אך בדיוק כך לא יקבלו את ה״מדינונת"

 שלהם בתביעה בלבד. על כן מוטב היה למען ההרגשה, ולמען התבונה, ואף למען התכסיס להופיע

 בקיצור ובכח תמציתי;

 אנו תובעים את יציאת בריטאניה מארץ-ישראל. שלטוגה הוא זר, בלתי חוקי, פושע לכל הדעות,

 לכל האוכלוסין. ולא צריך היה להשאיר את התביעה הזו מונופולין בידי הקומוניסטים כדי שלא

 יאמרו האומרים זה ודאי באינטרסים של רוסיה הסובייטית. יתכן שכן הוא. אך צריך היה להפגין

 שקודם כל זה באינטרסים של העם העברי ושל הארץ הזאת.
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 ואילו כן הופיעו המגהיגים, היו משיגים את המכסימום ממה שניתן היה להשיג בפני ועדה כזאת,

 בתנאים הבינלאומיים היום. היו משתיקים את השתיקה הערבית, והיו מנחילים כשלון בינלאומי

 לדיפלומטיה הבריטית ואף הציבור העברי כאן וברהבי העולם היה זוקף קומתו. לפתות זאת ולא היה

 טעם מר כזה בפה, כפי שישנו.

 איזו אשליה, איזו פצצת עשן, איזה מוקש סרק יטיל עכשיו בן-גוריון כדי לטמטם את מותות

 הגוער שאי אפשר עוד זמן רב להחזיקו ברסן בלי מאבק ממשי בשערי הגיטו?״.





 תמונות





 תמונות | 69 ו

 פיצוץ בניין הבולשת הבריטית בתיפה על ידי לח״י



 70 ו | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 חיפושים של הצבא הבריטי ללכידת אנשי מחתרת



 תמונות | 171

 עמדה בריטית עם פיאט וברן 1947



 172 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 שרידי רכבת דלק אתרי התנקשות של לת״י



173 I תמונות 



 174 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 יוסף אבו-גוש



 גאולה כהן



 76 ו | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 מבצר עכו



 תמונות | 177



 178 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 הרב אריה לוין



179 I תמונות 

 משה ברזני ומאיר פיינשטיין הלוייתם של השניים



 180 ן ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 תדר הגרדום



 תמונות | 181

 הרוגי המלכות



 182 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 חברי לת׳׳י הנידונים למוות בצל תבל התליה



 תמונות 1 183

 כוחות בריטיים מול מפגינים ברתובות תל-אביב



 184 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 בווינגרד בירושלים, 1947



 תמונות | 85 ו

 יציאת אירופה תש״ז - ״אקסודוס״
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 פרק ארבעים ושישה

 שמות שביתת-הנשק

 התקפות מחודשות על הבריטים

 בין ה- 18 ביולי ל-24 תידשה לת״י את התקפותיה על התיילים, שוטרים, רכבות ומכוניות צבאיות

 בריטיות. היו אלה התקפות של מתן תוקף לאזהרת לחייי שלא תהיה שביתת-נשק תד-צדדית.

 בירושלים נפתתה הסדרה ב-18 ביולי בשמונה בבוקר בהתקפה על שתי מכוניות-צבא, בנשק

 אוטומטי וברמונים. התיילים עסקו אותה שעה בתפושים ובזהויים. הם השליכו את נשקם מעליהם,

 נמלטו אל הסמטאות הסמוכות והשחטחו על האדמה. תגבורת-צבא שהוחשה, פתחה ביריות ללא

 הבתנה ותלצה אותם מן האש. בשעה שלוש אתר-הצהרים הותקפה עמדת-משמר של תתום אזור

 הביטתון ברתוב עזה. שלושה זקיפים נפצעו. סמוך לשמונה בערב הותקף משורין ברתוב בן-יהודה.

 השוטרים שבו ונמלטו על נפשם והמשורין עלה באש. למתרת היום, במוצאי שבת, הותקפה מכונית-

 צבא בשכונת סנהדריה. המכונית נתרסקה ושלושה תיילים נפצעו קשה. באותה עת נתקלת תוליית-

 לותמים ברתוב בן-יהודה במשמר שוטרים, שביקש לזהותם ולתפש בכליהם. במענה, הותקפו השוטרים

 בפצצות-תבערה. גם ברתוב אגריפס הוטלו פצצות-תבערה על מכונית-משטרה.

 ביום ראשון, ה-20 ביולי, חובלו רכבות במוקשים. רכבת-משא עלתה על אתד המוקשים סמוך

 לשעה תשע בקו יפו-לוד. שלושה מוקשים אחרים — בקו לוד-ירושלים, לוד-קנטרה וחיפה-צמח

 — נתגלו ופורקו בידי הבריטים. מכונית- צבא הותקפה בסביבת רעננה. חייל אתר נהרג ושלושה

 נפצעו. המכונית נשרפה. למתרת היום, בבוקר, הותקפה מכונית-צבא בכביש תיפה-תל-אביב.

 בצהריים הותקפה עמדת-השמירה של תחנת-המשטרה במחנה-יהודה בירושלים. לפנות ערב הופעל

 מוקש מתתת למכונית משטרה ברחוב החלוץ בתיפה. שני שוטרים נפצעו קשה. ב-22 ביולי שוב עברה

 היזמה לסניף ירושלים. מכונית משורינת הותקפה בבוקר בשכונת הבוכרים. אתר-הצהריים הוטלו

 רימונים לתוך מכונית-צבא ועמדת-משמר ליד בית-היתומים הסורי. לפנות-ערב הותקפה מכונית

 חיל-האויר בנשק-אוטומטי. בערב הותקפו כלי-רכב בככר ציון, ברתוב אגריפס וברתוב מאה שערים.
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 באותה עת הותקפה בנשק אוטומטי תתנת-המשטרה במתנה-יהודה.

 ב-23 ביולי בבוקר הותקפו שתי מכוניות-צבא בסביבת ראשון-לציון. המכוניות התרסקו. קצין

 ושלשה תיילים נפצעו. אהר-הצהריים הותקפה מכונית-משמר של מפקד הצבא הבריטי למתה השרון.

 הג׳יפ התרסק ותייל אתד נפצע קשה. בערבו של אותו יום הופעלו מוקשים ברכתי הצבא, שכפה את

 העוצר בתיפה.

 למתרת היום תובל בסביבת בנימינה גשר-רכבת בקו תיפה-קנטרה. תנועת-הרכבות בין תיפה

 ליפו הופסקה. בשעות הצהריים הותקפו ביריות עמדות-השמירה של הבריטים במועדון הקצינים בית

 גולדשמידט בירושלים.

 התקפות אלה עשו את תייהם של התיילים והשוטרים הבריטיים ללא נשוא. הם לא מצאו מקום

 בטות ללכת או לשהות בו.

 הדרמה של ״אכסודוס״(״יציאת אירופה״)

 אניית המעפילים שזכתה למוניטין במאבק ה״הגנה״ על ההעפלה, הייתה יציאת אירופה תש״ז

 (״אכסודוס״ 1947) שהגיעה לארץ בעת שהותה של וועדת האו״מ בארץ-ישראל.

- 40 אנשי  האנייה הפליגה ב-11 ביולי 1947 מנמל דרומי בצרפת כשעל סיפונה 4,500 מעפילים ו

 צוות. ההפלגה בוצעה בניגוד להוראות ממשלת צרפת, שניתנה לאתר פנייתו הישירה של שר התוץ

 הבריטי, ארנסט בווין.

 מתוץ למים הטריטוריאליים של צרפת התלוו אל ״אכסודוס״ משתתת סיירת ומפציץ בריטיים,

 ומדי פעם בפעם נוספו להם אניות משתית תדשות. ליוויין של האניות הבריטיות לא סר מן האנייה

 עד הגיע האנייה לתופי הארץ.

 בהתקרב האנייה לארץ, הוציאה ה״הגנה" כרוז בו הודיעה לציבור על בואה של האנייה וקראה

 לכוננות לקראת בואה. ה״הגנה" פנתה גם אל וועדת האו״מ ששהתה אז בארץ, והציעה לה לגבות

 עדויות מהפליטים, ולראות במו עיניהם את מזימת הבריטים לגרשם מן הארץ.

 ב- 18 ביולי בבוקר הקיפו המשתתות את האנייה וציוו עליה לכבות את מנועיה. תשובת אנשי

 האנייה הייתה סרוב מותלט. "אנו עולים לארצנו בזכות ובל מקרה של פתיחת אש על תוך קהל

 אנשים או ילדים בלתי מוגנים ובלתי מזוייניס תהא על אחריותכם האישית" — שידרו המעפילים

 לבריטים.

 עם פתיתת אש על האנייה ונסיון הבריטים לעלות על האנייה, התפתתה התנגדות אלימה מצד

 המעפילים למלתים, שפרצו אל תא רב התובל.

 קצין יהודי אמריקאי ושני צעירים נפלו. עשרות פצועים שכבו על הסיפון.

 הבריטים הפעילו סילוני-שמן, גזים ויריות מלמעלה, בעוד המשתתות גונתות באנייה בים, עד

 שהמים החלו חודרים דרך חורי הדפנות.
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 ״יציאת אירופה״ הועברה לתיפה והמעפילים הועברו לאניות הגירוש ״אושן ויגור״, ״אמפייר ריוול״

 ו״רנימד-סרק״.

 במגמה לשבור את תנועת ההעפלה התליטו הבריטים להתזיר את העולים לנמל יציאתם. הבריטים

 קיוו, שכתוצאה מסיבוכים שיווצרו מהתזרת המעפילים, תפסיקנה המדינות המעורבות בעלייה את

 סיוען.

 ב- 29 ליולי הגיעו אניות הגירוש לפורט דה-בוק שבצרפת.

 בהשפעת ה״הגנה״ הודיעו המעפילים כי הם מסרבים לרדת לתוף.

 משלתת צרפתית עלתה על האנייה. אנשי המשלתת הזמינו בשם הממשלה הצרפתית את האנשים

 לרדת לתוף והבטיתו לקבל אותם לפי המסורת הצרפתית. הג׳וינט, מצדו, סירב לטפל באנשים שאונסים

 אותם לרדת. במשך 24 ימים של סבל וזוועות, תום ומתנק, לכלוך, סרתון, מתלות ומגפה עמדה האניה

 בנמל, בעוד האנשים עומדים בסרובם לרדת ממנה אל התוף.

 ב- 21 באוגוסט פקעה סבלנותם של הבריטים והודיעו כי כל מי שלא ירד עד השעה 6 בערב ביום

 המתרת, לא יוכל עוד לרדת כי האניות תפלגנה להמבורג שבגרמניה.

 הסוכנות פנתה לכל מדינות תברות באו׳׳מ וביקשה את התערבותן.

 נציג המוסד לעלייה הבטית שהמעפילים יהיו הראשונים לעלות ארצה.

 ב-7 בספטמבר 1947 הגיעו אניות הגירוש להמבורג. על פי הוראות דוד בן-גוריון, הותלט לנקוט

 בהתנגדות פסיבית בלבד להורדת המעפילים על אדמת גרמניה.

 למתרת התלה ההורדה. נוסעי שתי אניות הורדו בכות. להורדת כל מעפיל נדרשו תמישה תיילים.

 באניה השלישית ״באינמד-פרק״ גילו העולים התנגדות נמרצת.

 ביום ההורדה נערכו הפגנות של מאות חברי תנועות-נוער, שהובאו על-ידי מפקדת ״ההגנה״

 בגרמניה. מהמבורג הובלו העולים ברכבות לשני מחנות ליד ליובק, כאשר לאורך כל הדרך עמדו

 משמרות של טנקים ותיילים המושים.

- 2000 איש, הועלו לארץ עד קום המדינה ומתציתם השנייה  העולים שהו במתנות, עד שמתציתן כ

 עלתה עד סוף תש״ת - ספטמבר 1948.

 בתגובה על גירוש מעפילי ״יציאת אירופה״ קיבלה ״ההגנה״ אישור מהנהלת הסוכנות להגיב בכמה

 פעולות אלימות נגד יעדים הקשורים בצייד מעפילים.

 ב- 21 ביולי תקפה יתידת פלמ״ת את תתנת הראדר בהר הכרמל. תלק ממתקני הרדאר נהרס. אתד

 מלותמי הפלמ״ת נפצע ומת. באותה שעה תקפה יתידה אתרת מתנה צבאי בכרמל המזרתי. תתנת

 האלתוט פוצצה.

 ב- 23 ביולי הותדר על-ידי הפלמ״ת הומר-נפץ לאנייה ״אמפייר-לייף גארד״, אשר התפוצץ וגרם

 נזק קשה לתדר המכונות.

 זו הייתה שירת הברבור של הפלמ״ת. לא ניתן עוד אישור לביצוע פעולה נגד הבריטים על-ידי מטה

 ״ההגנה״ עד להקמת המדינה.

 מלבד שתי פעולות תסרות משמעות אלה, לא פעלו ״ההגנה״ והיישוב המאורגן בכות ראוי נגד
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 הגירושים ונגד המגרשים, אלא בדרך של שביתות-מתאה.

 ה״מעש״ תקף בתמת-זעם את התנהגותם של מנהיגי היישוב, נוכת מעשי הרצת והגירוש של

 הקלגסים הבריטיים, וכינה את אסיפת המתאה כתגובה מתפירה ומבישה(גליון נ״ב, אב תש״ז):

 כבוד למעפילים ־ קלון למבליגים

 ׳׳שערי-היציאה נעולים. שערי־הכניסה נעולים. על חופי-אירופה מופקדים בלשון של בווין

 ושגריריו הדיפלומטיים״, אניות בריטיות עוקבות אחרי כל פינה ״חשודה״ בנמלי צרפת ואיטליה. על

 הופי הארץ מופקדים זקיפי בריטאניה. בים משוטטים שודד-הים, הפושעים יותר מכל הפיראטים

 שקמו מאז ומעולם.

 יציאת אירופה תש״ז היא ביטוי לנוח הדוחף של הפיזור ולכוח המושך של המולדת. היא סמל

 גשגב וגעלה. אך לא יותר מסמל, ואסור להתעלם מן העובדות: בתומות ההסגר, אשר שמה בריטאניה

 על יציאת יהודים מאירופה וכגיסתם למולדת — אין לפרוץ אלא סדקים צרים. החומה היא

 מבוצרת ויעילה מאוד. ספינת-מעפילים אחת להרשים מספר אינה משגה את המצב. היא עלולה דק

 ליצור אשליה, כי ״הצי הבריטי לא יוכל לספיגות־מעפילים״. היא מסוגלת רק להרגיע את המצפון

 ולתת הרגשה, כי ״עושים ככל האפשר״. וכאן סכנתן של הספיגות הבודדות. המגיעות לפרקים.

 מועד בואה של ״יציאת אירופה״ היה מותאם לשמש הפגנה פוליטית בימי שהותה של ועדת־

 או״מ בארץ. אין ספק, שיש לספינת-מעפילים כוח ביטוי רב יותר מאשר לגאומיהם של בן-גוריון

 ושרתוק. אילו היו לבותיהם של תברי הוועדה פתוחים להתרשמות ולהתרגשות, ודאי היו מושפעים

 מן הקול שבקע מן הספינה המותקפת על-ידי אניות-מלהמה וקלגסים מזוייגים. ומן המראה של

 הגירוש. אך מי שלבו פתוח לנימוקה של בריטאגיה הפושעת, לא יהרד גם למראה הדם השפוך. על

 כן היה להפגגה רק ערן מוגבל מאוד לחיוב.

 אך גדול היה הגזק הפוליטי שבהתנהגות ה״יישוב" בימים אלה. השביתה ״הספוגטגית״ בשעת

 גסיסתם של אחים והשביתה המאורגנת בעת קבורתם, אספות המהאה — הן תגובה מהפירה

 ומבישה. כך אין מתנהגים אגשים, שעה שפוגעים ב״ציפור הנפש״, בכל היקר והקדוש. כך נוהגים

 פהדגים ומוגי־לב, שאין להם האומץ לעשות מעשה הראוי לשמו. זהו ביטוי של צביעות, הבותרת

 דרך של תנובה בלתי־מסוכנת, כדי לצאת ידי-תובה.

 הופעתם של נואמים באםיפות־מחאה היא משחק מוקיונים, אם אין הם קוראים את הציבור

 להחלץ להגנת המעפילים ולהתסערות על סוגדי-השערים, הדמעות שהם שופכים בעתוניהם

 ובנאומיהם הם שווא ושקר. זעמם הוא מן השפה ולחוץ. אין הם מוכנים לקדמות ולסבל. את

 המערכה כולה הם מטילים על שכמם של מעפילים בלתי-מזויינים. אלה משמשים מטרה לכדורי

 הקלגסים. אלה צפויים לסכנה של טביעה בים. הס מסכנים את אשר נשאר להם לפליטה. את הכל.

 וכן מכנסים אסיפות, משמיעים נאומים, סוגרים תגויות ומשביתים את המלאכה. היכן הפרופורציה
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 בין הנדוש מן המעפילים לבין הנכונות של ׳׳המנהיגים״ ושל ה״יישוב״י! אנשים חסוי־מגן מצווים

 לעמוד באש ובגאזים — ואילו הכוח המזויין — אהיהם של המותקפים — משקיע כל

 כותותיו, בהגנה על ווצתי-המעפילים ובהצלת חייהם. כלפי אחים הם קוואים ל״מלחמה״, ל״עקיוה

 מן השווש״, ״בכל המהיוות ובכל הכוח״ — גם ביום הלוויית המעפילים שגוצתו. ואילו כלפי

 האוייב הרוצה והפושע יש שפת-תלקות. הלב הצבוע של ״משמר״ גשבע ״לריב עד הסוף עם ממשלת

 בריטאניה את ריב העליה היהודית״. עם הבריטים יש לו ריב ״משפחתי״. ובלוחם העברי רואה המוח

 העקום — אוייב.

 אנו יודעים, כי יש אלפים ורבבות בציבור ובנוער, המתביישים בתפקיד אשר הוטל עליהם. נפשם

 קצה במלחמת־אהים. הם בוהלים ב״מנהיגים״, המובילים אותם בקוו הבגידה וההתכתשות לכל

 היקר להם. מרכינים ראשם מבושה לשמע דבריו של הישיש העייור מפינסק. הם מרגישים את כל

 החרפה שכשיעבור ושבהבלגה על דם אתים השפוך אליהם מופנים דברינו:

 אם תוסיפו להתבייש ולמלא את הוראות ״מנהיגיכם״ — תחטאו למצפוגכם וליעודכם. הם

 יובילו אתכם עד הסוף ההגיוני של מסעם — גטו, משרפות ותאי־גאזים. כדי למנוע זאת עליכם

 למרוד במרות ״המנהיגים״ הבלים. תובתכם להצטרף אל שורת הלותמים. כי מלתמת-התרות היא

 התקווה היחידה לחיי כבוד ולהצלת אחים.

 המערכה איננה של המעפילים בלבד. שדה-הקרב איננו בים בלבד. תובת המלחמה חלה קודם כל

 על הנוער המאומן והמזויין. בסיס מלתמתנו היא אדמת המולדת. את תומות ההסגר יש לפרוץ מכאן,

 מתוך מלחמה עקבית וממושכת בגייסותיה האימפיריאליסטים של בריטאניה.

 אל תסתפקו בשביתות של שעתיים אתזו בנשק והכו באוייב. למען המעפילים ולתרות ארצנו

 האנוסה והמושפלת״.
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 פרק ארבעים ושבעה

 ושוב"סיזון"

 ה ״םיזון הקטן״

 ושוב"סיזון״ נתת על היישוב העברי. הפעם רק ״סיזון קטן״, אולם בכל זאת ״סיזון".

 יהיה זה עוול ל״הגנה״ אם נציין כי ההעפלה הייתה השטח היחיד בו הופעלו אלפי מגוייסי ״השורה״

 באותה שנת מלתמה סוערת ב- 1947, בה לא נותרה בידי השלטון המרכזי בלונדון ברירה, אלא להסיר

 ידיו מאתיזתו בארץ-ישראל - כותב אברהם ורד בספרו"לותמי תירות ישראל במלתמת העצמאות":

 ״אם נדמה היה בי לאחר הלחימה המשותפת, בימי ״תנועת המרי׳/ שוב לא תחזור חופת ה״םזון"

 ושיתוף-הפעולה ״הגנה״ כושלת — התברר כי אך פטריוטים תמימים נתפתו לתשוב כך. ובכל

 זאת יש מקום לשאלה — מדוע חזרה ה״הגנה״ לסודה, מדוע חידשה ההנהגה את ה״םזון״ בשנת

 תש״ז? שאל ורד.

 ״בשנת תש׳׳ז הגיעו הפורשים לשיא השפעתם ביישוב, כשהם מנצלים יפה את התלל הריק

 עם הפסקת ״המאבק המזוין״ על-ידי ה״הגנה״, נכתב ב״תולדות-ההגנה״. ״פעולותיו של האצ״ל

 בשנה ההיא היו לא רק בסטיה מן הקו-המדיני של הנהגת התנועה הציונית, אלא סיכנו את התיים

 הדמוקרטיים ביישוב״. ומוסיף על כך אחד ממפקדי הפלמ״ח, המסביר כי פעילות מאוסה זו של

 ה״םזון״ נגקטה מכיוון ש״תיי הישוב המאורגן ופעילות ״ההגנה״ הופרעו קשות מהחרפת פעולתם

 הטרוריסטית של הארגוגים הפורשים״. מה היה פשעם של הארגונים הלוחמים בשלטון הזר באותה

 שגה הרואית? על-פי מפקד הפלמ״ת, ארבעה הם ״פשעי הפורשים״: ״א) השגת ממון לקיומם; ב)

 כפיית הציבור בבתי-כנסת ובקולנוע, באיומי נשק או מכות, להאזין לתעמולתם; ג) נקיטת טרור

 כלפי שוטרים ופקידים למען ישתפו פעולה עמהם; ד) ניהול תעמולה הדיפה נגד מוסדות הישוב

 וגגד ה״הגנה״...״

 לא ברור אם הפעילות קדמה להתלטת הוועד-הפועל־הציוני, או שה״סזון״ התל אחריה. עיקרי

 ההחלטות האופרטיביות בציו?, בכ׳-כ״ת אב(25.8-2.9.47), היו: א) להושיט תמיכה מלאה לישוב



 I 194 ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 המאורגן במאמציו נגד הפורשים וארגוניהם; ב) ההנהלה תערוך פעולת הסברה מקיפה ויעילה; ג)

 מגיעת תמיכה לארגוגי הפורשים בארץ ובגולה, ותמיכה בהם מהווה הפרת המשמעת הציוגית. שני

 שלבים היו ל״םזון 1947״. הראשון התרכז בהפרעה לפעילות המלתמתית של הארגונים הלותמים.

 ״במשך כל השנה גקטה ה״הגגה״ באמצעים כדי לסכל פעולות רבות, מחשש שיביאו להדתבת מעשי-

 התגובה והענישה של השלטונות״... כך סוכל נסיון של לת״י להתנקש בחיי הגנרל מק׳מילן. ה״הגגה״

 םייעח לבריטים בגילוי מחבוא בו הותזקו בריטים שנלקתו כבני־ערובה — וכתגמול שוחררו

 למתרת 32 חברי ״הגגה״ מבתי-הכלא בירושלים ועכו. בשלושה מקרים נהרגו חברי ה״הננה״ —

 ליד בית-הדר בתל-אביב, בנסיון לסתום מנהרה שחפרו אגשי האצ״ל. בחיפה התרסק תבלן ״הגנה״

 בנסיון לפרוץ מתםן-גשק של האצ״ל. וגהרג הבר ה״הגנה" שניסה למנוע התרמת־כספים על-ידי

 האצ״ל באתד הבנקים.

 השלב השני של ה״סזון״ מתואר על-ידי אותו מפקד-פלמ״ת כ״הטרדה״ של הפורשים, גרוש

 משכונות וממושכות, ׳?בר שגרם למתיתות מרבית״. מסתבר שרבו קשיי ה״הננה״, כיוון ש״מפקדי

 ה״הגנה״ הוכו על-ידי אנשי האצ״ל״, כתגמול על פגיעה באנשי האצ״ל.

- 300 - 400 מפקדי האצ״ל ולה״י: בלילה אהד  הגיעו ידיעות שה״הגגה״ מכינה ליל־דמים ל

 יתפרצו יחידות ״הגגה״ באותו זמן למאות דירות ו״ידפקו״ את הכלולים ברשימה. ״גפגשתי עם

 ישראל רוקת בקיץ תש״ז ברתוב זמנהוף 6״, מספר אלדד. ״דיברנו על סכגת מלתמת-האתיס. ואז

 שאלתיו לאמת שבשמועות על ״ליל-ברתולומיאס״ והוא אמר לי, בפרוש ובדיוק: ״אני מצטער להגיד

 לך שיש יסוד לשמועות״. אהד כך הוסיף, שהורות להתערבותו של אבא הלל סילבר נמנע האסון".

 הדים לתכנית מצויים בחוזר שנשלח בכ״ז סיון תש״ז(15.6) למפקדי ה״הגנה״ על דבר ״כללי הפעולה

 נגד הארגונים הפורשים״. במכתב מצורף כתב הלל (ישראל גלילי): "במסיבות המדיניות של ימינו

 אין העת כשרה לפתוח נגד הפורשים במלחמת היסול וכל הכרוך בה. הפעולה תיעשה בכיתות העם

 עצמו, מבלי להסתייע בשלטון ומבלי לסייע לו, ומתוך זהירות לא להילכד על-ידי השלטון".

 על ה״סזון" הקטן כותב יגאל אלון כי הארץ עמדה אז על סף הכרעות מדמויות מרחיקות-לכת.

 ההגהגה נקטה בדרך של ״מאבק משולב" - מדיני וצבאי כאהד, ״אס כי הפעילות הצבאית הייתה

 תלשה מהדרוש, ולא יכלה למלא את תפקידה בהצלחה כל אימת שגמשנה השתוללות הפורשים״.

 ואז בג׳ סיון תש״ז(22.5.47) התליטה אסיפת הנבחרים על ״בידודן של חבורות הטרור״. ועידת

 ההסתדרות קיבלה גם היא החלטה ברוח זו. בהחלטה גקבע שיש ״להזדקק לעזרת המשטרה

 הבריטית״ והנמוק: ״מאתר שאין לרשות היישוב בתי-כלא משלו...״ אך הההלטה גתקלה בביקורת

 ובהתגגדות עזה בפלמ״ת, כתב אלון. ״עם הההלטה בדבר שיתוף-הפעולה נוצר מצב המור ביותר...

 אך בתנאי הימים ההם הייתה ההכרעה פשוטה ואכזרית: אם כלל היישוב, למרות שגיאותיו - או

 נגדו. בלב מר, אך מתוך אתריות, סרו למשמעתה של ״המרות היישובית״. אך "מפקדת ה״הגנה"

 נענתה לבקשת מטה הפלמ״ת"כי הפעולות נגד ״ארגוני-הפורשים״ תעשינה הפעם רק בהתנדבות,

 וכי לא ינקטו אמצעיים משמעתיים כנגד סרבני שיתוף הפעולה. ״אילו הוטלה על הפלמ״ח פעולה

 משותפת עם הבריטים במישרין", סיכם אלון, "כי אז היו נגרמים זעזועים קשים. חברינו לא פסקו
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 לתבוע הפסקת השיתוף השנוא״.

 סיפר שמואל כ״ץ, מפקד האצ״ל: באמצע אוקטובר ניתכה על האצ״ל התסערות מרושעת. עיקר

 ההתקפה כוונה לחומר-התעמולה על הקירות. במספר ישובים התנפלו על המדביקים והיכוס. זו

 פעם ראשונה השתמשה ה״הגנה״ בנשק הם. בראשון-לציון נפצעו שני נערים.״ אנשי ה״הגנה״

 פרצו לבתים והרביצו באלות. אחרים נהטפו, ובעינויים ניסו להוציא ידיעות. פה ושם הוכו גם הורי

 הקדמות, שגיסו לגונן על בניהם.

 ״גוף אנונימי, ״נאמני הישוב״, קרא למעשי אלימות. נשברו גולגלות ועצמות. כמה מן הקדמות

 היו הברי האצ״ל; אתרים היו קדמות של בילוש לקוי. משפתות שלמות ״נדונו לגרוש״ מהיפה. ניתן

 להן אולטימטום ־ לעזוב, או לשאת בתוצאות תמורות. כיוון שלא נענו, פלשו אל בתיהן תבורות

 של בעלי-גוף שהרביצו מכות בלי אבהנה. לפעולות אלה לא היתה אפילו אמתלה של מניעת פעולות

 נגד הבריטים. בתוך השורות התעוררה סלידה מן המעשים. במפלגות שמהוץ למפא״י נשמעה זעקת־

 שבר״.

 שלא כמו ב״םזון הגדול״, בתש״ה, לא מנע מפקד האצ״ל את אנשיו מהשיב לתוקפים כגמולם.

 ״מלתמת-אחים לא פרצה בםזון הקטן, אף שהארגון הכריז כי לא יבליג״, נאמר בספר-תולדות־

 האצ״ל. מוסיף חבר המפקדה: ״פרםמגו אזהרות. רק אחרי שבועיים השבנו בפעולות-תגמול.

 מזויינים הגנו על מפיצי ההסברה. אף הושבה אש לתוקפים״. ״הסזון הקטן״ נסתיים פתאום, אולי

 בשל העבודה כי האתראים להתקפות ספגו מנת-גומלין...

 ״הסזון הקטן״ נתייהד בהכנםה־לפעולה בקנה-מידה רתב של תורת הקפא״פ - שימוש באלות,

 ״לשבור רגלים וידים ולהכות, כך שלא יוכל המוכה לא לשכב ולא לשבת״.

 אזהרת לח״י וגיוםת ה״הגנה״

 גם לח״י פרסמה אזהרה ואיימה לעשות דין עם אלה אשר יעזו לפטר עובדים, לגרש אנשים

 מביתם בהתיישבות או בעיר, או להרחיק תלמידים מבתי-ספר התשודים בהשתייכות לאחד מארגוני

 המתתרת:

 "הודעה

 ה״מוסדות הרשמיים״ נכנעו ללתץ איומי-האוייב ועושים הכנות לפתות במלתמת-אהים. הם

 מתכנסים בתדרי-חדרים ומתכננים תכניות ״סודיות״. הם חוששים מפני דעת-הקהל, הבוחלת בהם

 וסולדת מהתנהגותם התבוסגית. הס סבורים, כי הם יצליתו גם הפעם להטיל את תכנית-השטנים

 כ״צוו המוסדות״ ובתוקף מליצות על ״מרות לאומית״.

 יש לשער כי מלבד סעיפי-נבלה תכיל התכנית גס את הסעיפים דלהלן:

 לפטר עובדים, התשודים בהשתייכות או באהדה למתתרת, ממקומות עבודתם;

 לעקור אנשים מסוג זה מן ההתיישבות העובדת בכפר ומדידותיהם בעיר;
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 להרתיק תלמידים"חשודים״ מבת׳יס עממיים, תיכוניים וגבוהים.

 אנו בטוחים, כי רוב הציבור יסכל את מזימת-ה״מוםדות״ וידחה את ההזמנה לשיתוף פעולה

 עם האוייב. כל השבועות של זקני הציונים על פעולה עצמאית הם שווא ושקר. לא זה בלבד, שהם

 עושים באופן אובייקטיבי את רצונו של שלטון-המדצהים, אלא שהם משרתים אותו בשיתוף-

 פעולח נוסח-ווישי. המליצות על פעולה עצמאית אינן אלא פת ללכוד בו את קלי-הדעת. הציבור

 מבין, כי ביצוע שלושת הסעיפים דלעיל ודומיהם פירושו הלשגה גלוייה ומסירת אנשים לידי הבולשת

 הבריטית. הציבור ידחה בשאט-נפש את עצת ״המוסדות״.

 אולם עלולים אנשים חלשי-אופי, אשר יהיו מוכנים להיכנע ת״מרות״, או רשעים, שירצו לנצל

 את ההזדמנות, כדי לסדר חשבונות אישיים.

 על כן אנו מזהירים בזה:

 כל מעביד, אשר יפטר פועלים ממקומות עבודתם ויכרית את להמם —

 כל בעל-בית אשר יעקור דייר מביתו —

 כל מנהל בית-ספר, אשר ירחיק תלמידים מלימודיהם —

 — באמתלא, כי אנשים אלה חשודים בקשרים עס המתתרת —

 יובא — בנוכתותו או שלא בנוכחותו — לדין-המתתרת בעוון הלשגה ובגידה ויבוא על

 עונשו, בין בגופו ובין ברכושו.

 מוסד מיותר של לת״י יטפל באוסף תלונות בשטח זה ובתקירת העובדות, ויביא אותן לביה״ה

 שישפוט את העבריינים.

 אנו בטותים, כי לא ירבו כמותם בציבור העברי.

 סכלו מזימות משתפי-פעולה!

 עמדו לימין הלותמים!

 במתתדת — י״ט באב תש״ז

 לותמי תרות ישראל״

 ומה כותב ספר ״תולדות ההגנה״ על הסיזון הקטן?:

 "... בהתאם להתלטת המוסדות פתחה ה״הגגה" בפעולות גגד הפורשים, שגיתן להן, לעתים,

 השם ״הסזון הקטן". ראשית דבר נשלתה להם"אזהרה שישתמשו נגדם בכות. אם יהיה צורך בכך,

 למניעת סתיטות כספים מיהודים. איומים על שוטרים, תעמולה בבתי-הםפר ובבתי־הכנסת,

 שדידת מכוניות, הטלת איומים על יהודים״. כן ניתנה הוראה מטעם המטכ׳׳ל להקים בכל סניף וסניף

 ״יתירות מגויסות״ של 10 - 16 איש לרשות המאבק עם הפורשים. מאמץ מיוחד נעשה לסתימת

 המקורות הכספיים מהם ניזוגו הארגונים הפורשים. ניתגה הגנה למאות אגשים. הועמדו משמרות

 בבנקים. סחטנים רבים הוכו מכות נאמנות. פעולה זו הביאה לירידה ניכרת בהכנסות הפורשים.

 ניתנה הגנה לשוטרים יהודים מפני לתץ איומי הפורשים. נהגי המוניות אורגנו ויחידת ניידת מיוחדת

 הוקמה לעזרתם. ״במקרים רבים עמדו הגהגים על נפשם והצליתו; במקרים אתרים הצליחה היתירה

 המיוחדת לגלות במהירות את הגהגים שנעצרו על-ידי הפורשים ולשחררם — החוטפים נענשו
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 ושוחררו״. חבילות כרוזים שנשלחו לערים ולמושבות שונות נתפסו והושמדו.

 תעמלנים ותומר תעמולה הורתקו מבתי־הספר. הפורשים נאלצו להוציא מבית־ספר בתל-

 אביב את מהסניהם, לבטל את מקומות הלימוד שלהם שנקבעו שם ומשמרות קבועים של ה״הגנה״

 הועמדו שם בערבים. ״הישובים שלנו אינם יכולים לשמש בסים לפעולות הפורשים, להכנות

 לפעולתם ולנשקם; ולשם ביצוע הוראה זו להבא יש להתשמש בנשק״. ״קול ישראל" הקדיש הלק

 ניכר משידוריו להסברה ננד הפורשים. הופצו כרוזים של ״החומה״ ושל ״מניני הישוב" ו״הישוב

 המאורגן״. נסיונותיהם של הפורשים להורידם נתקלו בהתנגדות נמרצת.

 בימי תלייתם של ארבעת אנשי האצ״ל הראשונים ניתנה הנהיה לא להפריע לאיש לבטא את

 זעמו ואבלו, אולם יתירות ה״הגנה״ הועמדו במצב הכן כדי למנוע כל נסיון מצד הפורשים ״לכפות

 על הציבור הפגנות אבל, כגון: הכרזת אבל, צום, השבתת המלאכה והמסחר״, ביתוד באזור תל-

 אביב. חוץ מיחידות חי״ש וגדנ״ע צורפו לפעולה זו יחידות מילואים מאנשי פלמ״ת, ואנשי"היתירות

 המגוייםות".

 פעולות אלו היו מלווות לעתים בסכנה אישית המורה למשתתפים בהן. כאשר הגיעה חוליה של

 אגשי ה״הגנה״ בחיפה בד׳ באייר(24.4) למהסן של האצ״ל ברחוב שפירא לחפש אתרי ציוד אימונים

 של גדג״ע, שנגנב על-ידי הפורשים, נפצע ההבלן יהודה ליטמנוביץ פצעי מוות במוקש שנמצא בפתה

 המחסן. ״קרבן ימיגו הפרועים״ - כתב עליו עלון הפלמ״ח — ״קרבן ההכרח להגן על היי יהודים,

 על שלמות הכוח היהודי, על חבריו ונשקו בפני יהודים״.

 באביב תש״ז(1947) נשלת תוזר סודי ואישי למפקדי ה״הגנה״ הגבוהים שבו נתבקשו להציע

 שיטות מאבק עם הפורשים. בהוזר נאמר, כי על המציעים להביא בתשבון את העובדה, ״כי בתנאים

 הגוכתיים מוגבלת עדיין הפעולה גגד האצ״ל ולת״י בההלטה להימנע, עד כמה שהדבר תלוי בנו,

 מהתנגשות מזוינת כוללת על כל תוצאותיה הצפויות״.

 תשובותיהם של המפקדים לא היו רוויות אופטימיות, כמעט כולם ציינו, כי ההסברה והתעמולה

 אינן מביאות לתוצאות תיוביות בעלות-ערך. "כדי להפריע לגידולם״ - כתב מפקד הגדוד הרביעי

 של הפלמ׳׳ח - "עלינו להיות לנושאי המאבק ובכך למנוע את האהדה הנודעת להם כ׳׳נושאי מלתמת

 הישוב״ והמגינים על כבודו".

 בכ״ה באייר תש״ז (15.5,1947) החליטה המפקדה הארצית שה״הגנה" תפעל נגד הפורשים

 ״בתהומי ההתלטות של המוסדות המוסמכים״.

 בב״ז בסיוון תש״ז(15.6.1947) נשלתו למפקדים בכל פינות הארץ, ״כללי הפעולה גגד הארגוגים

 הפורשים״. במכתב הסברה, שצורף לכללים אלה, כתב"הלל״(ישראל גלילי) בשם המ״א, כי"במסיבות

 המדיניות של ימינו, תוך היאבקות נגד מדיניות החנק, אין העת כשרה לפתוח נגד הפורשים במלחמת

 חיסול וכל הכרוך בה. לפיכך תוגבל - בשלב זה - פעולת הגיבוש (ה״הגנה״) בהגשמת החלטותיה

 של אסיפת הנבתרים לגקיטת אמצעים מתאימים המכווגים למגוע את השתלטותם בתחום היהודי,

 לבלום את התפשטותם, להכביד על פעילותם, למנוע את פעולותיהם(שיש למנען), לסתום מקורות

 יניקתם בתיול ובמימון, לתולל בישוב העברי התנגדות פעילה לקיומם ולפעולתם המהרסת —
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 הפעולה תיעשה בנותות העם עצמו, מבלי להסתייע בשלטון ומבלי לסייע לו ומתוך זהירות לא

 להילכד על-ידי השלטון״. כל הברי ה״הגנה״ נתבעו לקחת הלק במאבק זה; ניתנה הוראה ״לסגור

 בפני הפורשים את בתי-הספר העברי בשיטתיוה, בהתמדה ובתוקף, לחולל התנגדות עממית, מקיפה

 ורבת־גילויים נגד קיומם ופעולותיהם״. להכביד על התרמת הכספים. למנוע תטיפת מכוניות.

 כמאתים איש גויסו למגגנון המיוחד שפעל נגד הפורשים.

 ימים מספר לאהד שנשלהו כללים אלה אירע בתל-אביב מקרה שהדגיש את תומרת המאבק עם

 הפורשים. לשירות הידיעות של ה״הגנה״ נודע, כי אנשי האצ״ל תופרים מנהרה ממרתף אהד הבתים

 שממול ל״בית הדר״ ששימש אזור בטהון שבו שכגה המפקדה הצבאית הבריטית של אזור יפו.

 ״לתוך המנהרה״ - מספר מ. בגין - ״עמדנו להכניס מטען מתאים של חמרי נפץ עם מנגנון

 תשמלי. שהיה מפעילם כעבור יומים או שלושה ימים ־ היינו מפרסמים יומים לפני שעת הפיצוץ

 אזהרח מיוחדת לבריטים והיינו מצווים עליהם לפנות ללא דיתוי את כל ״אזור הבטחון״ שלהם

 באשר ביום הקבוע ובשעה הקבועה ייהרבו״.

 חוליה של ״המהלקה המגויסת״ בסניף תל-אביב נשלחה בל׳ בםיון (18.6) לסכל את ביצוע

 התכנית ולסתום את המגהרה. בעת שהרים הבר התוליה זאב ודבר את מכסה המנהרה הופעל מוקש

 והאיש גהרג.

 ״הוכה, כי ה״הגנה" יודעת לא רק לעמוד בפרץ״ - כתב ״הבוקר״ במאמר ראשי - ״אלא גם לגלות

 בעוד מועד תכניות של ארגון מתתרת ולסכל אותן; הוכה, בי כותות הבטהון של הישוב היהודי

 המאורגן רואים את המאבק עם ארגוני הפורשים כענין פגימי גרידא, בלי עזרתם של כוחות מן החוץ

 ביצעו את הפעולה שמטרתה היתה הצלת מאות נפשות. מניעת שואה מתל-אביב וסיבוך נוסף של

 בעייתנו המדינית ברגע זה״.

 ״הפעולה למניעת פיצוץ ״בית הדר״ - נאמר בהודעת ה״הגנה״ - ״נעשתה על־ידי ה״הננה״

 ללא כל שיתוף עם השלטונות. - ״תנועת המרי העברי העומדת במאבק עם השלטון לא תירתע

 מסכגות כדי להגן על תירותו הפנימית של הישוב היהודי מפני תעלולי תבורות של פורשים, אך

 תגועת המרי העברי לא תשתף פעולה עם שלטון האתראי למגיעת הצלתם של רבבות יהודים מן

 חטבח באירופה והממשיך במדיניות זו. ־ תנועת המרי העברי לא תשתף פעולה עם השלטון גם

 במנעה סכנות הצפויות לישוב ממעשי הפשע והטירוף של הטירוריסטים. היא לא תשתף פעולה עם

 השלטון גם כשהיא מצילה מרצח שפל חיילים בריטים אשר גם הס אינם אלא קדמות המדיניות

 של ממשלתם״.

 פעולות למניעת מעשי טרור גמשכו גם לאתר מכן. על-ידי התדרת אגשים לאצ״ל ידע שירות

 הידיעות של ה״הגנה״ על ההכנות למעשים כאלה. ופעמים רבות םיכלן, בלי שהציבור הדתב או

 השלטונות ידעו על כך. דוגמה לפעולות ממין זה הוא סיכול ההתנקשות שלת״י עמד לבצע בהיי

 הגנרל מק׳מילאן בי״ב בתמוז(30.6) על-ידי מוקש שהוסתר בעגלת סבלים ברהוב יפו בירושלים

 על-יד בית-החולים ״שערי צדק״. תולית חברי ה״הגנה״ הגיעה למקום זמן קצר לפני ששיירתו של

 הגנרל היתה צריכה לעבור שם, והודיעה לשני האנשים שעמדו להפעיל את המוקש, כי מזימתם
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 נגלתה ועליהם לפרק את המוקש. לא נעשה כל נסיון לעצור את הטירוריסטים, או אף להתרים את

 תמרי הנפץ ואת המוקש שהיה ברשותם. המטרה היהה רק למנוע את ההתנקשות. תוליות מיותרות

 יצאו לסיורים. משמרות הועמדו במקומות שאנשי האצ׳׳ל נראו כשהם מתכוננים לפעולה, מוקשים

 שנתגלו פורקו. אזהרות נשלהו לאנשים שעמדו להיהטף, לפעמים נמנעה פעולה על-ידי הפרעה

 מכוונת. כך,למשל, סוכלה ההתקפה על מתנה צבאי ברתובות בכ״ט בתמוז(17.7) על-ידי שאנשי

 ה׳׳הננה״ הקדימו, ביימו התקפת יריות על המחנה ועוררו את עירנותם של שומריו. עצם העיקוב,

 הסיורים והתצפיות הביאו בהכרח לצמצום פעולות הפורשים.

 פעולה מיותרת גגקטה למגיעת פגיעות ביהודים. ובעיקר מניעת מעשי סתיטה וגיוס צעירים

 וגוער לשורות הפורשים. מארבים הוצבו לסחטגים, שהוכו בעת שבאו לתבוע תשלום ״תרומות״

 לאצ״ל, ולגייסים, ביחוד לאלה שפעלו בקרב הנוער, או גיסו למשוך לארגונם מחברי ה״הגגה״.

 כן גשלתו משמרות לבנקים, לבורסת היהלומים בתל-אביב וכדומה. בתל-אביב עמדח לרשות

 הפעולה מהלקה שגוייםה במיותד מבין תברי הפלמ״ה. המהלקה רוכזה ב״בית האדום״ על שפת הים

 והיתה מוכגה לצאת לפעולה לקריאה ראשוגה לכל מקום שבו גיסו הפורשים להטיל אימתם על

 תושבי העיר.

 לעתים פרצו תגרות קשות בין יתירות ה״הגנה״ לבין יהירות האצ״ל. בי״ג בתמוז (1.7.1947)

 אירעה התגגשות גלויה ראשונה בין שני הצדדים בתל-אביב. אגשי האצ״ל תבעו תרומה לטובת

 ארגונם מזאב היימן, בעל תגות ״אפיריון״ ברהוב אלגבי בתל-אביב. האיש סירב להיעגות להם

 וכעבור זמן־מה פרצו לביתו ששה צעירים שהודיעו לו, כי הם מ״מחלקת העונשין" ואם לא ימלא

 את דרישותיהם - דמו בראשו. היימן התקשר עם ה״הגנה״ ששמה מארב לסחטנים ואלה הוכו

 קשות בהופיעם בתנות. מיד נשלתה קבוצת צעירים עם בקבוקי נפט או בנזין להעלות את התנות

 באש. תולית ה״הגנה" הניסה את המבעירים. אגשי ה״הגנה" השתמשו במקלות, שהוכנו מראש ופצעו

 שלושה מהמתקרבים. הקבוצות פוזרו במהירות ומיהרו להימלט״(״הבוקר״). בעקבות המקרה אורגנו

 בעלי בתי-העסק ברחוב אלנבי בחוליות מיותרות במסגרת ה״הגנה״ ותוך זמן קצר געצרה ה״התרמה"

 של הפורשים בעיר.

 בי״ה באב (4.8.1947) פרצה חולית האצ״ל לסניף"בדקלים בנק״ בהדר הכרמל בחיפה על-מנת

 לשדוד את קופתו. פקיד הבנק, הבר ה״הננה״, צדוק ליםבונה, רדף אחרי השודדים שירו בו והרגוהו.

 האקדח נפל מידי הרוצח הנמלט מחמת הקהל. ״לוהמים האצים להשתמש בנשקם בשעה שהם

 נרדפים״ - כתב עלון הפלמ״ח - ״אינם קרואים לוהמים אמיצים. כי אם גנבים מוגי־לב - מהובהנו

 למצוא את האשמים וטלהשיב להם כנמולם, לא בפעולת נקם, כי אם בעונש המגיע להם״.

 בג׳ באלול תש״ז(19.8.1947) החליט המטה הכללי להגביר את הפעולה נגד הפורשים ״בדרך של

 פיגוי לדוגמה ממקומות ישוב״. פעולה מוגברת זו כללה ״הטרדה ממקומות עבודה, מקומות מפגש,

 אימוגיס - ־ איסור הדבקתם של כרוזים. - ־ תעמולה גרתבת למגיעת התרמות; דאגה מיוהדת

 לתמיכה הציבורית של גופים ורשויות מקומיות״.

 עם ההחלטה על ה״הטרדה״ רבו המקרים של ארגון הכאתם של פעילי האצ״ל. חוליות של מכים
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 היו נשלתות לפי כתובות שנמסרו מאת שירות הידיעות. המכים היו נקראים לפעולח מבין יחידות

 התי״ש שבאזור. היו מקומות בהם הותר לרוצים בכך לסרב ולא לקתת חלק בפעולות מעין אלה.

 אזהרות נשלתו לתשזדים במתן עזרה לפורשים. השורים בקשריהם עם האצ׳׳ל גורשו לעתים מן

 השכונה או מן המושבה בה התגוררו.

 בשכונות ובמושבות קטנות, שבהן הכירו התושבים איש את רעהו, קיבלה תופעה זו לעתים

 צורה של מלחמת אחים והביאה להרעלת האוירה. בחיפה נמשכה מלחמת הכאות זו כל תרשי האביב

 והקיץ של שנת תש׳׳ז(1947). רבים מן המוכים בשני המחנות לא היו מן הפעילים שבהם. אף לא היו

 מעורבים כלל בפעולות שבעדן קיבלו את עוגשם. גם הפעם, כבימי ה״סזון״ בתש״ה (1945), נתקלו

- לפרקים - הפעולות נגד הפורשים, ככל שקיבלו צורה של פגיעות ביחידים, הכאות וגירושים,

 ביחס שלילי ביותר מצד הציבור האזרהי, שהתקומם"נגד מלתמת אתים״.

 הפורשים הגיבו בהכאות שכגגד, בהתקפות של תוליות האצ״ל על פעילים ב׳׳הגגה״. כך, למשל,

 פרצו תוליות פורשים לדירות של מפקדי ה״הגנה״ באזור תל-אביב אור לי׳ בתשון תש״ת (24.10)

 והכו מכות קשות מפקדים ובני משפתותיהם; כמה מן המוכים הובאו לבתי-תולים. בעצם הפעולה

 גתקלה תולית האצ״ל ביחידה מגויסת של ה״הגנה" ושתי הקבוצות ההליפו יריות.

 ממכות עברו הצדדים לתטיפת אנשים. לרוב שוחרר החטוף, ולאחר מכן - גם בן־התעדובות.

 בירושלים אירעה בשבוע שלפני ראש-השנה תש״ח שורה של תטיפות הדדיות, בהן החרימה תולית

 ה״הגנה״ מתסן נשק של האצ״ל ובו מכוגת דפוס תרשה. בין ההטופיס מטעם ה״הגנה״ היה מפקד

 שירות הידיעות של האצ״ל בעיר. אגשי ה״הגנה״ פרצו לדירה בשנוגת םגהדריה, ששימשה בית־כלא

 של האצ״ל, ושיתררו ממגה את אחד התטופים.

 מקרח חמור אירע בראשון-לציון, שבה נמשך ריב בלתי פוסק בין שני הצדדים מראשית שגת

 תש״ז. בי׳ בתשון תש״ח (24.10) התנגשה תולית אנשי ה״הגנה״ במדביקי כרוזים של האצ״ל,

 המדביקים שלפו אקדחים, ירו באגשי ה״הגנה״ ופצעו קשות אהד מהם. בלילה שלאחר מכן אירעו

 התנגשויות והכאות.

 אותו חודש הגיעה ההתכתשות ההדדית לשיאה. קבוצת אנשי האצ״ל התקיפו את בתי מפקדי

 ה״הגנה״ בערים ויתירות ה״הגגה״ יצאו לרתובות על-מגת למגוע אותן מפעולותיהן. האצ״ל הכריז

 על החלטתו ״לשלם״ לאנשי ה״הגנה״. תוליות של מכים יצאו"לשבור רגלים וידים ולהכות כן שלא

 יוכל המוכה לא לשכב ולא לשבת״. פצועים משני הצדדים הובאו מפעם לפעם לבתי-החולים.

 בעקבות האצ״ל הודיעו גס אנשי לת״י כי בדעתם להגן על חבריהם ועל רכושם בגשק ולהגיב על

 פגיעת ה״הגנה״ בארגונם״.

 בתוך כך, הזהירה לת״י מפני מצב בו עלולות ההחרחשויות האלימות להפוך למלתמת-אחים, ״אם

 כי עדיין אנו מבליגים״ למרות שאנשי לת״י גם ״מותקפים ושותתים דם״.

 האזהרה פורסמה מעל דפי ה״מעש״(גליון נ״ב אב תש״ז) בכותרת"על עברי פי תהום״:

 ״אנו עומדים בשלב הראשון של מלחמת האחים. מי שהבליג על רצח מעפילים, בשום אופן
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 אינו יכול להבליג על אחה צנוו שפוצץ בטעות מבלי שנגדם נזק כלשהו. מי שלא הצליח למנוע אף

 השתוללות בריטית אחת, מראה כשרונות בילוש מצויינים למנוע פעולות אנטי-בריטיות.

 מי שלא הגיב על רצה המוגי בשדות גבעת היים, מראה רגישות רבה במקרה ליטמנוביץ.

 וייאמר בפשטות:

 ה׳׳הגנה״ עושה מעשי התגרות למלתמת אתים על פי תביעת השלטון הבריטי.

 כי זהו הדבר היתידי העלול עוד להציל את המשטר הבריטי בארץ מהתפוררות מוחלטת, מהוקעה

 ברורה. לפגי שגתיים היתה פרשת ההלשגות של ה׳׳הגנה״. הפרשה גסתיימה בכשלון.

 כל הדברים שמשמיע השלטון הבריטי על "שיתוף פעולה", איגם אלא הסוואה. מה שגולדה

 מאירסון הבטיחה למזכיר הראשי באותה שיהה היסטורית לפני תום תאריך האולטימטום ואשר מגע

 את ביצוע האולטימטום לתמהונו של ה״ישוב", זה היה: מלתמת אחים.

 מובן, שלא כן התבטאה הדיפלומטית״ הגדולה. היא אמרה: ב״כותות עצמנו". כמובן, שגרני

 שאינו דיפלומט גתות דרגה ממנה, לא קפץ מרוב שמתה. להיפך, הוא עיקם את הטמו ואמר: לא

 מספיק... ובלבו חג גדול.

 כי מלחמת אחים מועילה לשלטון הבריטי יותר מהלשנה על אי-אלה אנשים.

 כי מלחמת אחים היא הרס לשני הצדדים. השלטון הבריטי, אשר למד על גופו לדעת את כוחה

 של המתתרת העברית, יודע גם יודע מה עלול להיות פה בארץ במקדה מלתמת אחים.

 ה״יישוב" הזה, שגכגע לבריטים כביכול מפחד של הרס ה״יש" — ה״יישוב" הזה עלול ליהרם

 לא בידי הבריטים.

 וכמה נעים וכמה טוב יהיה הדבר. כי סוף סוף ספק גדול הוא, אם היו עומדים להם לבריטים

 הכוחות להדום את ה״ישוב״ כולו. זה היה עולה להם יקר למדי. זה היה מעורר את העולם יותר מדי.

 השלטון עשה את התשבון. ובראותו את הכניעה המהירה והמבוהלת של ה״הגנה״ אחרי יגור הוא

 התליט:

 יכה יוסי את יוסי.

 והתחיל משחק ה״אהבה״...

 והגעגו עד הלום. שלבים, שלבים.

 ראשית: הפסקת המרי.

 שנית: פעולות למניעת ״טירור״.

 שלישית: מלתמת-אחים.

 ואין ה״הגנה" היום אלא משטרת הגיטו בפיקודו של גאנם מנוול.

 כל כותותיה של ה״הגנה״ מושקעים היום בפעילות קדתתנית זו. לבלוש אתרי ״פורשים״, להפריע

 לפעולותיהם.

 אילו הצילו גבורי ה״הגנה״ במשך החדשיים האהדונים מספר כזה של יהודים מהמחנות כמםפר

 הבריטים, אשר את תייהס הצילו, היו מתפארים במפעל הצלה היסטורי.

 היום הם מתפארים במעשה הקלון, שעוד רבות יתחרטו עליו ויתמהו: איכה הפכו להיות לכלבי



 202 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 בולשת בריטית?

 ועתה הס במדרון המסוכן ביותר.

 מלחמת-אתים.

 ולשם אינפורמציה:

 המעשים הם רבים והמורים מאלה המתפרסמים בעתון.

 ואין זו בלבד מערכה בין האצ׳׳ל וה׳׳הגנה״ בהיפה.

 האמת היא שגם אנשי לחייי הותקפו ומותקפים. שותתים דם.

 אלא שעדיין אנו מבליגים. עדיין!

 כי עדיין אנו סבורים, שהתשובה הטובה ביותר תהיה: הכפלת המכות על ראש האוייב.

 כדי לא לעשות את רצון הבריטים ואת רצון כלביהם היהודים.

 כדי לא להיגרר למרחץ-דמים פנימי.

 אבל על המסייעים לאוייב, שכירי השלטון ביודעים ובלא-יורעים, לדעת:

 1. את מלחמתנו באוייב לא ימגעו.

 2. לא רק השלטון הבריטי למד לדעת את פחדנותם ותולשתם של מנהיגי ה״מאבק" ואת

 הדבקות ב׳׳יש" הקטנטן שלהם. כל מגרש יהודים — בריטי או יהודי — לא יינקב.

 כל מרים ידו על לוחם עברי — בריטי או יהודי — לא יינקה.

 תהא זו אזהרה אתרונה למשרתי בווין וקאגיגגהאם.

 לותמי תרות ישראל כבר שותתים דם בידי קלגסים יהודים, הבורחים למראה בריטי, המפקירים

 מעפילים ומראים"גבורות" כלפי יהודים.

 לוחמי חרות ישראל אינם רוצים לעשות את רצון השלטון הבריטי כפי שעושים זאת גבורי

 ה״הגנח״.

 אנו נשלם קודם כל לבריטים אדוניהם.

 ואולי יירתעו ברגע האהדון המשרתים והלוואי".

 בהמשך כתוב בספר תולדות ה״הגנה":

 "והימים ימי ההכרעה המדיגית בעצרת האומות המאוחדות. לפגי ה״הגגה" עמדו בעיות בטחוניות

 תמורות מן התוץ. דעת-הקהל והעתונות קראו להפסקת המסע גגד הפורשים או לצמצומו. בכיגום

 הגציגים-האזרתים ביי? בתשון (28.10.1947), שבו השתתפו גם נציגי הימין במפקדת ה׳׳הגנה",

 גשמע דוח על מעשי האלמות שאירעו במושבות ובערים שוגות וגשמעה מהאה כלפי אלה"שהפכו

 את מלחמת הכרוזים למלהמה דמים" ("הבוקר"). "הארץ", שלא רהש אהדה לפורשים כלל וכלל,

 כתב: "התנגשויות אלו בשעה זו הן בלתי רצויות ומסוכנות ביותר, לכל פעולה יש מועד פסיכולוגי

- - כלום דוקא עכשיו, ברגע הבלתי נוח ביותר, כשתפקידים חיוניים ודחופים דורשים את כל מרצם

 (של המוסדות הלאומיים), וסכנה מבחוץ קוראת לאיחוד הכותות, הגיעה שעת הכושר לפתיתת תזית

 הדשה מבית?"



 פרק ארבעים ושבעה: ושוב ״סיזון״ | 203

 גם בין אנשי ה״הגנה״ נשמעה ביקורת על התתדשות ה״סזון״. ״אל נמיר את מאבקנו נגד השלטון

 המחניק במלתמת דמים שאין שחר להצלתתה״ - - נתב ביומנו יהודה סולומון, מפקד בפלמ״ה.

 היה הכרת לצמצם ככל האפשר את החזית הפגימית. בכרוז ה״הגנה״, שהופנה אל הפורשים

 בחשון תש״ה (אוקטובר 1947) געשה גסיון להסביר להם, כי ״השעה הנוכתית היא שעה גדולה

 לסכנות וסיכויים — דבר המדינה העברית איגגו עוד חזון של ימות המשיח. אלא תכגית העשויה

 להתממש בזמן הקרוב״, וה״הגנה״ בתור"הכוה היהודי חיחידי, שנטל עליו לשאת בכל העול ובכל

 התובות שהשעה הגדולה מטילה״, תקרא לפעולה ל״הגנת הגבולות, לתיזוק הישובים, לביצור מעמדנו

 במשק המדינה״. משום כך נתבעו הארגונים הפורשים להתאפקות והבריהם נקראו ״לבקש דרך אל

 צבא האומה אל גרעין הצבא העברי״. ״לא יכול להיות אסון גדול יותר מאשר זה שממן כזה יהיו

 גולדה מאירסון בישיבת הנהלת הועד הלאומי - ״כולנו רוצים שיהיה מהגה אחד. בכדי שזה יהיה,

 הם צריכים לדעת שעוד יותר מקודם הישוב עומד בהתגגדותו ולא תוכל להיות דרך אחרת מאשר

 איתוד ממש תתת פיקוד אתד, משמעת אתת ודרך אתת".

 בהתאם לכך ניתנו הוראות להפסיק את ההתנגשויות עם מדביקי הכרוזים ולהסתפק בהורדת

 כרוזים לאחר מעשה; ״אולם גם בימים אלה״ - נאמר בפקודה שניתנה בי״ג בתשון תש״ת (27.10)

- ״לא גרשה לפורשים התחצפות והשתלטות, אך נתאמץ לא להיגרר לתיגרה; גשקוד עתה לכבות

 ולא להצית״.

 כמה ימים לאתר מכן, בישיבה מי״ט בחשון(2.11.1947), החליטה הנהלת הסוכנות היהודית, כי

־  יש להגביל את הפעולה נגד הפורשים בהתגוננות בכוח לסתיטת כספים ובמניעת חדירתם לנתי

 הספר, אולם יש ״להשתדל, שם גם יהיה צורך בתגובה, לעשות זאת בצורה שלא תגביר את המריבה

 הפנימית״.

 באותו יום יצאה תחנת השידור של האצ״ל לאשר גם מצדה שיריבי הארגון ״החילטו להגביל

 את עצמם בפעולותיהם נגד הפורשים - עד להבלגה״. אולם אין היא מסבירה רתיעה זו בהתעוררות

 המצפון הלאומי אצל התוקפים, אלא בתגובת-הכוח של המוחקפים. ״אנחנו, כמובן, שמחים מאוד

 שהאתריות הלאומית חזרה במהירות כזאת למרםקי חאבריס. גם רשמנו לפנינו כי אחריותם גדלה

 עם ריבוי מספר המהלומות שירדו עליהם. אנתנו איננו מעוניינים ואיננו נלהבים להוריד מהלומות על

 ראשים ענריים, לא לנך נוצרנו.אבל אין בדעתגו לסבול שאהרים יורידו מהלומות על ראשי הברינו,

 גם לנך לא נוצרנו״.

 כך בא הקץ ל״סיזון הקטן״.

 אבל בחודש מאי 1948 נחטפו ארבעה אנשי לח״י בחיפה. משה ערמוני(נדב), שהיה האחראי על

 סניף לח״י בתיפה, שמעון בר-יהושע-שימנסקי(זאב), יפה תבואה (אילנה) וישראל תבואה (עזרא),

 במטרה להפסיק את פעולות לח״י בעיר. הם הובאו לקיבוץ בית-אורן. לאתר שפעולת חילוצם על-ידי

 תולית לת״י, בראשות יעקב אהרוני(יורם) לא צלתה, הועברו הארבעה לקיבוץ משמר-העם.

 בתגובה, חטפו לח״י מפקדים בכירים של ה״הגנה״, ביניהם יוסף אבידר ומנחם ברבש, ובמשא ומתן
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 בין שני הארגונים הושג הסכם לשתרור כל התטופים.

 הקמת המדינה והתפרקות האצ״ל ולח״י וגיוס אנשיהם לצה״ל, הביאו לידי אתדות לוחמת בעם.
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 פרק ארבעים ושמונה

 עמדת לחייי כלפי הערבים

 התפוצות מהומות דמים בקיץ תש׳׳ז

 מדינות ערב, שדאגתן הייתה נתונה בשנים שלאתר מלחמת-העולם השנייה לביסוס משטריהן

 הצעירים וקיבלו בקורת-רוח את מדיניות האנטי-יהודית והאנטי-ציונית של בריטניה, לא ראו מקום

 להתערבות במלתמה שמתנהלת בין הבריטים והיהודים, כל עוד לא תוכרע גורלה של ארץ-ישראל על

 ידי האו״מ. גם ערביי ארץ-ישראל לא התעוררו לפרוע ביהודים בתקופת ההמתנה להחלטת האו״מ,

 והם ניצלו את הזמן להתארגנות פוליטית פנימית ולעיסוק בהיזוק המסגרות היריבות.

 אף על פי כן, קרו מספר מעשי שוד והתנפלות ערביים על יהודים במשך 1947, שבמהלכם נרצתו

 עשרות יהודים.

 ב- 10 באוגוסט 1947, בליל שבת, הופיעה כנופיה ערבית, לבושים מדי צבא בריטיים, בבית קפה

 יהודי ״גן הוואי״, מעברו השני של הירקון בצפון תל-אביב. המתקיפים ציוי על האורתים, שהיו יהודים

 וערבים גם יתד, להרים את ידיהם. לא היה ספק שהיו אלה שודדים. השומר הערבי במקום פתח עליהם

 באש והשודדים השיבו ביריות. בקרב היריות נרצתו ארבעה יהודים ושבעה נפצעו. השודדים שדדו את

 הקופה והסתלקו עם הכסף. בעקבות הרצת, פרצו מהומות-דמים בין יהודים וערבים בגבולות יפו-

 ת״א, שגרמו למותם של מספר אנשים משני הצדדים. ה״הגנה״ הגיבה בסידרה של פעולות תגמול.

 באוויר החלה לרחף סכנה של מלחמח אזרחים, יהודית-ערבית. לת״י הייתה מודאגת מהתלקתותה

 של מלתמה יהודית-ערבית בשעה גורלית זאת, כאשר בעיית ארץ-ישראל מונתת על שולחן הדיונים

 הבינלאומי, כי היא הייתה מאמתת את טענת הבריטים שנוכחותם בא״י הכרתית לשמירת השלום

 והסדר. מבתינה מעשית, אם תפרוץ התלקתות מתורשת, יצטרך היישוב העברי להקדיש את מאמציו

 נגד הערבים, ובכך ירפה הלתץ על הבריטים.
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 לח״י מתריעה נגד המזימה הבריטית

 לת״י ראתה צורך להתערב במצב כדי לעצור את ההתדרדרות.

 מרכז לח״י הוציא כרוז הסברה לציבור העברי, בו הואשם השלטון הבריטי כמעוניין להצית להבת-

 מלחמה בין יהודים לערבים:

 ״אל תהיה מלחמה עבוית-עובית!

 דם עברי וערבי נשפך בגבולות תל־אביב ויפו. מי אשם בשפך הדם הזהנ אשם מי שמעונין

 במלחמה עברית-ערבית. אשם השלטון הזר. אשמים התבכנים האימפריאליסטיים.

 המזימה הוכנה לפרטיה על-ידי קליטון, החרחרן הבריטי הראשי במזרת התיכון. ה״סיבוב״

 האתרון שלו בארץ-ישראל ובארצות השכנות היה לו רק מטרה אתת: להסביר לםוכניו הערבים, כי

 הגיעה השעה להתקיף את היהודים. עוזריו של קליטון — קצינים בריטים ומדריכים של אנדרס

 הפולני — עוסקים באימון אנשי-כנופיות ומהלקים ביגיהס גשק בריטי. קליטון קבע את התאריך

 להתחלת ההתקפות: לפני התכנס מושב או״מ לדון בבעיות הארץ.

 מלחמה עברית-ערבית נחוצה לשליטים הבריטים כדי להוכיח לעולם, שנוכחותו של הצבא

 הבריטי הכרחית כאן לשם ״שמירה על השלום והסדר״. היא נתוצה להם, כי מלתמת התרות העברית

 הוכיחה לעולם כולו, שהשלטון הבריטי הוא שלטון-דיכוי והוא מסכן את השלום בעולם. כי יותר

 ויותר תודרת ההכרה בדעת-הקהל העולמית, שהצבא הבריטי תייב לעזוב את ארץ-ישראל, כי יש

 לשים קץ לשלטון הבריטי במולדתנו.

 מלחמה עברית-ערבית היא האמצעי הבריטי האחרון למצוא הצדקה לשלטונו כאן. זהו האמצעי

 האתרון לבלום את מלחמת החרות העברית גגד המשעבד ולהעבירה לפסים של ״סכסוך בין-עדתי״.

 כמוה במזימה להשקיע את הציבור העברי במלתמת אתים.

 הציבור העברי נקרא להכשיל גס את המזימה הזאת!

 הרוצהים הערביים אינם משרתים את האינטרסים של בני-עמם. הם סוכנים של השלטון הזר

 ושכיריו. אליהם יש להתיתס כאל בוגדים. אותם יש להעניש ללא רתם ורק אותם.

 הציבור העברי חייב להגן באומץ-לב על נפשו ורכושו. הנשק העברי חייב לחסל את הפושעים מבין

 הערבים — סוכני הבריטים. הפורעים חייבים לבוא על עונשם בטרם יספיקו לרצוח ולשדוד.

 אולם אסור שפעולות ההגנה והעגשת הפושעים תיהפך למלהמה פרועה נגד שכנינו הערבים

 בהמוניהם. התנפלויות על ערבים בתוצות תל-אביב פירושן, יציקת מים על טתגות המזימה הבריטית.

 הצתת רכוש של ערבים, דקירות בסכינים ללא-הבהנה הם פשע כלפי העם העברי. מעשים אלה

 עלולים לגרום לשרשרת של תגובות ותגובות-גגד וללכד את האלמנטים הפושעים עם המוני עמם.

 לאשן את המדורות בםלמה ובגבעת-הרצל מתתמם האוייב הבריטי.

 תישמע הקריאה אל שכנינו הערבים; אין מקום לשנאה ולמלהמה ביניגו. האשמים יבואו על

 עונשם. אולם תפים-מפשע לא ייפגעו. כל מי שמתקיף את בני העם השכן — עברי או ערבי
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 — פושע הוא ודמו הפקר.

 ישמשו מאורעות הימים האלה אות אזהרה:

 הסבנה של מלהמה עברית-ערבית תידתק בליל רק אם יודהק מבאן השלטון הזר, המסית

 ומשסה, המסבסד ומהרהר.

 תוגבר המלחמה נגד האוייב הבריטי!

 הבשלת מזימתו להפחת ״סבסוד בין-עדתי״ מקרבת את קיצו, הכשילו אותה!

 גם הדם העברי הנשפד בידי שכירים ערבים יידרש מידי הסכסבן הבריטי!

 במתתרת — כ״ט באב תש״ז

 לותמי תרות ישראל״

 בגליון ״המעש״, שיצא באותם ימים (גליון כ״ו, אלול תש״ז) הועלה שוב הנושא במאמר הראשי

 בכותרת"הכשילו את מזימת האוייב":

 ״מאורעות השבוע האחרון העמידו את הציבור העברי בפני מבחן תמוד. למבתן עומדות הבנתו

 ובגרותו הפוליטית. עתידגו מוגת על כפות המאזגים. אם לא נעמוד במבתן — תכריע הכף השלילית.

 אם נעמוד בו בתבונה, יחוסל אחד מנימוקי-השאנטג׳ה של אויבנו.

 קודם כל עלינו להבין את רקע המאורעות: בדיטאניה נמצאת במורד. בתזית הכלכלית היא

 עומדת בפני בעיות, שאין ביכלתה להתגבר עליהן. כדי למנוע את פשיטת הרגל, היא נאלצת לפשוט

 את ידה ולבקש דולאדים מאמריקה. אין בכותה עוד לשאת בעול-ההוצאות לשמירת האימפריה

 מהתפוררות. הצורף בהתזקת צבא גדול במושבותיה מקפיא מאות אלפי ידיים עובדות. משתי סיבות

 אלה היא תהיה אנוסה לסגת מעמדותיה. עתה מבקש השלטון הבריטי דרכים, שהנסיגה לא תהיה

 מבוהלת; שגם לאהד הנסיגה יישארו בידיו אמצעי-שליטה מוסווים ועמדות-מפתה אסטרטגיות.

 בהודו השיגה הממשלה הבריטת את מבוקשה בהלוקה, בהענקת מעמד של דומיניון לשני החלקים

 ובהפחת איבה בין העדות. עתה הגיע תורה של ארץ-ישראל, המרתקת ברבע מכל כותות-הצבא של

 האימפריח. באן נוסף עוד גורם אחד; מלחמת המחתרות וההעפלה העמידה את השלטון הזר באורו

 הנבון; שלטון ריבוי במערומיו. היא שיוותה ל״בעייה הארצישראלית״ את אופיה האמיתי; מלתמת-

 שתדור גגד שיעבוד אימפריאליסטי.

 על רקע זה יובנו המאמצים הנואשים של סוכני-בדיטאניה, ״להציל את המצב״. עוד שני אמצעים

 נשארו בידיהם כדי להיחלץ מן המיצד: הראשון — מלחמת-האתים בתוף הציבור העברי. ״אם

 המוסדות הרשמיים״ ינסו ״לעקור את הטירור״ ישקע הציבור במלחמת-דמים, אשר תתיש את

 כוחו. בין אם ה״פורשים״ יחוסלו ובין אם לא יתוםלו — הקזת הדם תהרוס את הציבור ותוריד

 את קומתו. אז יוכלו הבריטים להקטין את צבאם כאן מבלי לחשוש לעצם שלטונם. והאמצעי השני

 — מלהמה עבדית-ערבית. גם במקרה זה יספיק חיל-מצב של רבבה בלבד, אשר יעמוד מן הצד

 ויפקח בהנאה מרובה על התגוששות בין ״שתי־העדות״. ולעולם יגידו הבריטים: ״הוא אשר טענו,
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 אנו נמצאים בארץ הזאת בשומרי-הוק־וסדר. הסבסוד הוא בין יהודים וערבים״.

 מאמצי הבריטים לעורר מלחמת־אהים נכשלו עד כה. ולא כאן המקום לניתוה הסיבות. אד

 קיימת סכנה שהם יצליהו במזימה השנייה. קלייטון הוא סוכן בריטי בעל־ותק. למרות התרוששותה

 של בריטאניה עדיין עומדים לרשותו םכומי-כסף ניכרים. קשריו עם חוגי-השליטים במזרח התיכון

 ידידותיים ולבביים. הוא מנסח למלכי-ערב את התלטותיהם. הוא מפקח על פעולתה של ה״ליגה״

 הערבית. ומאות סוכניו תוזרים על פתחי ידידים קטנים יותר. זה מזמן תיכנן קליטון את התוכנית

 של ״מלהמה יהודית ערבית״. אנשיו אדמו כנופיות, אימנו את אנשיהן וציידום בנשק בריטי. עתה

 ניתן האות להתקפה. כי הגיעה שעת המערכה האתרונה במשהק הבריטי. ועדת או״מ מנסחת

 עתה את מסקנותיה ומושב או״מ עומד לדון בבעיית השלטון הבריטי בא״י בעוד שבועות מספר.

 המאורעות מתפתחים לפי-שעה בדיוק לפי תוכניתו של קלייטון. לפי שעה בהסוואה של מעשי-שוד

 בלתי-מתואמים, שלא על רקע פוליטי, על-ידי כנופיות מבודדות. אולם כשהציבור העברי ייענה

 לפרובוקציה, יורתב ההיקף וגם המוני-העם משני־הצדדים יוכנסו למערכת ״המלחמה הבין עדתית״,

 שתציף את הארץ כולה.

 אם הציבור העברי ייתפש ברשת זו, יחוגו קלייטון וחאימפריאליזם חבריטי את אחד הנצתונות

 הגדולים שלהם. סכנה זו קיימת. בשבוע חאחרון הייגו עדים לשורה של מעשים, העלולים לסייע

 לפרובוקציה הבריטית. ערבים נדקרו בתוצות תל-אביב ובגבולות יפו, רכוש ערבי הועלה באש

 והושמד. מעשים אלה הייבים להיפסק, הערבי השכן איננו אוייבנו, הוא איננו זר בארץ הזאת. הוא

 יישב בתוכנו ויהיה בשכנותנו גם לאחר שהחייל הבריטי האתרון יעזוב את הארץ. להעניש יש רק

 את הערבי השודד והרוצח. יען כי רוצח ושודד הוא ויען כי הוא משרת את האינטרסים של השלטון

 הזר. יתגייס הציבור העברי להגנה על נפשו ורכושו ולהענשת הפושעים בכל חומר הדין• אף אל תהא

 תגובתנו בלתי־פוליטית ובלתי גבוגה. אל תשמש תגובתנו הבלתי-שקולה הומר בידי המסיתים

 הבריטיים ומלט לליכוד הפושעים הערביים עם המוגי-עמם.

 כל בריטי, הנמצא במולדתגו הוא פושע, הוא ממלא תפקיד של מדכא ומשעבד. אין צדיקים

 ביניהם כי אין צדיקים בצבא אוייב. הערבים הם יושבי הארץ הזאת. ורק אלה ביניהם, העושים את

 רצון האוייב, הם הנושאים באחריות ובחטאם ימותו. הבדל יסודי זה יש לזכור, ביתור בשעת המבהן

 ההמורה, כאשר הדם השפיר עלול להאפיל על נימוקי ההגיון.

 המזימה הבריטית היא מסוכנת וחמורה. הבלגה והפקדת-רכוש עלולות להוסיף אומץ לפורעים.

 הם יוסיפו לשדוד ולרצוח ולשורותיהם יתגייסו כל המשתוקקים לשלל בלי-סיכון. ואילו תגובה

 ללא-הבחגה סופה שתכגים למערכת-דמים זו המוגים ערביים ולפעולות של תגמול לא יבוא קץ.

 משתי הסכנות כאתת יש להתרתק על־ידי הגנה אקטיבית: תיםול השודדים בבואם להתקיף או

 בבסיסיהם. דרד זו היא קשה יותר, אד לציבור העברי יש מספיק אומץ, כדי ללכת בה. ויתד עם זה

 יש לזכור את עיקר העיקרים: הנשק העברי איננו מיועד אד ורק להגנה מפני שודדים ערביים. ההגנה

 תהיה יעילה ותהיה יסודית, אם היא תהיה תוםפת-לווי למלתמת העם העברי נגד הכובש הזר,

 המפית מדנים המסבסד.
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 את המזימה הבריטית יש להכשיל. אם היא תיכשל, יישמט הנשק האחרון מידי האוייב, לאחר

 שנכשלו אמצעיו האתרים: מאסרים, תליות, מצב צבאי, איומים והסתה למלחמת־אתים״.

 עמדת לח״י לגבי פתרון בעיית הערבים

 כאן המקום להרחיב את היריעה ולסקור את התפתתות השקפות לח״י על השאלה הערבית ביחס

 לפתרון המדיני של ארץ-ישראל.

 ארגון ה״הגנה״ קם ונולד מעצם הצורך להתגונן נגד הערבים הפורעים והרוצהים. האצ״ל נוסד בימי

 פרעות דמים כדי להשיב לערבים מלחמה שערה.

-ייסודה של לחייי היה שונה. מטרת הקמתה של מתתרת לחייי הייתה שתרור ארץ-ישראל, מולדתו

 של עם ישראל, מהשלטון הזר הבריטי, שהוא האויב העיקרי המונע את תירות העם ובו יש להלחם עד

 לגירושו מן המולדת.

 ההתמקדות במלהמה בשלטון הזר הבריטי הביאה את לח״י, בכל תקופת מלתמתה למסקנה, כי

 אפשר לפתור את סכסוך הדמים עם ערביי ארץ ישראל, שנולד בבית יוצרם האימפריאליסטי של

 השלטון הבריטי. לח״י הייתה סבורה שע״י סילוק הבריטים, יסולקו גם שורשי הסכסוך הישראלי-

 הערבי וסילוקם יאפשר יישוב הסכסוך בדרכי-שלום.

 אולם עמדותיה של לחייי בשאלת הערבים עברו שינויים במהלך המלחמה בשלטון הזר ובנסיבוח

 ההיסטוריות המשתנות בקצב המסחרר, ושל האירועים בזירה העולמית.

 עם הקמתה של לחייי בשנת 1940, מסיידה, אברהם שטרן - יאיר, התייחס אל הבעייה הערבית

 בעקיפין ולא במפורש. ב״עיקרי התהייה" קבע יאיר כי רק לישראל הזכות הבלעדית על ארץ-ישראל ואת

 פתרון בעית הזרים, כלומר בעית הערבים, הוא הציע לפתור על-ידי תילופי אוכלוסין(טראנספר).

 עמדתו של יאיר בעניין תילופי אוכלוסין תאמה גם את השקפותיהם של מנהיגי מפא״י דאז: יצחק

 בן-צבי, שמואל דיין, ברל כצנלסון ובן-גוריון. גם במצע של מפלגת ה״לייבור" הבריטית הוצע במפורש

 טראנספר של ערביי ארץ-ישראל למדינות ערביות שכנות.

 במרוצת שנות מלתמת-העולם השנייה, כאשר לת״י אימצה את ההשפקה של מלתמה נגד השלטון

 הבריטי הזר כמלהמה באימפריאליזם הבריטי, הניתה שתנועת השתרור העברית עשוייה להשתלב

 באינטרסים של יריבותיה בזירה המזרת תיכונית ולגרום לבריתות ולשיתוף פעולה גם בין היהודים

 לבין הערבים בא״י ובאזור, המעוניינים אף הם להשתחרר מעול האימפריאליזם הבריטי המשעבד

 והמנצל.

 המאמר הראשון המפורט בקשר לשאלה הערבית, הופיע בתוברת "קווי היסוד למדיניות-תוץ

 עברית" בשבט תש״ז, אשר הפרק הערבי בו נכתב בידי נתן ילין-מור, תבר מרכז לח״י.

 במאמר מנתת מהבר המאמר את דעתו על השורשים של הסכסוך העברי-הערבי, אשר לפי

 טענתה של בריטניה, הוא בלתי פתיר ועל כן דרושה נוכחותה לשם השלטת התוק והסדר בציבור.



 210 1 ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 לדעתו, הפתרון הוא אפשרי, כי אין ניגוד אינטרסים בין הערבים והיהודים ושניהם מעוניינים בסילוק

 הבריטים ועם סילוקם מהארץ ומהמזרת התיכון, ניתן יהיה ליישב את הסכסוך לשביעות רצונם של

 שני הצדדים.

 הרי תוכן המאמר:

 ׳׳הבעייה הערבית — בראייה וחבה

 איבת-גזעים ושנאת-עמים איננה תופעה בלתי-נמנעת. ואיננה נובעת מעצם קיומם של גזעים

 ועמים שוגים. אין הכרה, שהשוגי והייהוד שבהם יגרום שנאה והתלקחות-יצרים. אין הכרח גס

 שההכרה הלאומית של עם תהיה ניזונה משגאת הזולת.

 אולם יש בחברת העמים מה שיש בתברת יחידים. כשם שיש אנשים שאינם רוצים להסתפק

 בתלק המגיע להם והנתוץ להם לקיומם, והם שואפים לכבוש לעצמם תלק גדול יותר מנכםי־הכלל,

 על חשבון הזולת — כן יש עמים, שלא די להם בברכת מולדתם, בקניינים הנקנים בעמל כפיהם

 ובפרי מתשבתס וכשרונם. עמים אלה שואפים להשתלט על ארצות לא לחם, לשעבד עמים אחרים

 ולהשמין מזעת אפם, מתלבם ודמם של מאות מיליונים עבדים. השעבוד והניצול מעורר את שנאתם

 המוצדקת של המדוכאים. שגאה זו היא טבעית וממגה מוצא למלתמת-שחרור ולהסרת עולו הכבד

 של המדכא.

 אילו היו כל המשועבדים עם אהד — היתה בעיית־השתרור קלה בערד. כי תמיד הם עולים

 במספרם פי כמה וכמה על העם המשעבד ולא כל שכן — על הכותות הכובשים, שליתיו המזוייגים

 של המשעבד. אולם מצב־הדבדים הוא אחר, המשועבדים מסולקים לא רק לפי קו אופקי(מצד אחד

 ׳׳שליטים״ מקומיים, הנהנים קמעא מן הניצול ומצד שני — המוגים חסרי-כל), אלא גם לפי קוים

 מאונכים של עמים ושבטים. השלטון האימפריאליסטי מנצל את העובדה הזאת, כדי לחרחר ריב

 ולהעמיק ניגודים ביניהם. על-ידי כד הוא מוגע הקמתה של תזית אהידה גגדו, ומכוון את השנאה

 המצטברת לפסים שאינם מזיקים לו כל עיקר.

 מלאכה זו קלה לו למדי. את מרבית עשרן של הארצות הכבושות הוא לוקח לעצמו. מה שנשאר

 איננו מספיק אלא לחיים עלובים, חיי דותק ומתסור, אולם הסובלים לא תמיד הס רואים את העושר

 הרב הזורם למרהקים, אל כיסיו של המשעבד. המטרופולין שלו רחוקה והמנוצל איננו רואה לנגד

 עיניו את תיי-המותרות שם. סוכני האוייב מראים לו — לעומת זאת — כי את המעט שנשאר

 עליו לחלק בינו ובין שבט אחר או לבין עם אהד. במקום להלתם על הכל נגד השליט הזר, הוא נדחף

 למלחמה על המעט נגד שכיניו, חמנוצלים כמותו.

 כדי לאתד את אירופה תחת שלטוגם, הקדימו הנאצים לזרוע פירוד בין עמיח לבין עצמם. הם

 עוררו וליבו את השנאה בין פלאמים לוואלוגים בבלגיה, בין סרבים וקרואטים ביוגוסלביה, בין

 עמי הבאלקן, בין הצ׳כים לפולנים. על אף רמת תרבותם הגבוהה - ביחס עשו עמי אירופה שמות

 עם בשכניהם. שאלמלא המלבה והמעורר, שביקש לעקור את כולם — לא היו מגיעים לידי כך.

 מצב-דברים זה קיים גם בבית־הכלא הגדול, ששמו האימפריה הבריטית. אמגם, דרגת חייהם של
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 העמים הקולוניאליים נמוכה יותר משל עמי אירופה ולכאורה היה קל יותר לספק את צרכיהם. אולם

 הנתשלות התרבותית היא גם רקע נות מאוד לליבוי אינסטינקטים בעזרת שיסוי והסתה.

 הניתות דלעיל מביא אותנו להישוף שורשה של ה״בעייה העברית-ערבית בארץ-שראל׳/

 המתוארת ע״י התעמולה הבריטית כסכסוך שאי אפשר ליישבו ושעל כן נהוצה נוכחותה של בריטאניה

 לשם הרגעת הרותות וריסון הכותות המנוגדים, העלולים לטרוף זה את זה. כל זמן שבריטאניה יכולה

 להסתייע בעובדות ולהצביע בפני העולם על ״סכסוך״ זה, היא אותזת בידיה נשק פוליטי רב-ערך

 לרעתנו. את הנשק הזה הייבים אנו להוציא מידיה.

 את האמת כהווייתה על בעיית היחסים העבדיים־הערביים נוכל לנסח בשני כללים, שהם צדדיה

 של מטבע מתשבתית אתת:

 א. אם קיימים באמת אינטרסים מנוגדים בין העם העברי והאוכלוסיה הערבית — לא יוכרע

 בכוח צד אהד ע״י השני, כל עוד קיים בארצנו שלטון זדים. אנגליה לא תיתן להכריע בדרך זאת,

 כי הוסר-ההכרעה הוא צידוק לשלטונה. ואפילו יוכרע — יישאר הצד ה״מנצח״, לאחר שיוחלש

 כתוצאה מ״מלתמת־ההכרעה״ — עבד נרצע לבריטאניה, יוכרע מי שאין השלטון בידו ואילו

 השלטון הזר יתמיד בקיומו.

 ב. סילוקו של השלטון הזר עתיד להוכית, בי אין ניגוד ללא מרפא וכי אפשר לישב את ה״בעייה״

 בדרכי-שלום, לשביעות רצונם של שני הצדדים.

 כי הבעייה: נראית המורה ותסרת-תקווה לעתיד, בשעה שמסתגלים והולכים בעקבותיהם של

 הניםוהיס הבריטיים. ואלה — שתי פנים להם:

 מצד אתר מתארת בדיטאניה את ארץ-ישראל כלבנה קטנה אתת בתוך המין המדיני הגדול של

 המזרה התיכון. היא שואלת את ממשלת אמריקה: כלום מן הראוי לערער את המיבנה כולו בגלל

 לבנה אתת זו? ״הרי בגלל מסירת ארץ-ישראל לעם העברי עתידים לפנות לה עורף כל הארצות

 השכנות.

 ומצד שני היא מצמצמת את בעיית הערבים בתוך תהומי ארצנו בלבד, בטענה: הארץ קטנה ודלה,

 לא תוכל לקלוט המונים, מבלי שתיפגע האוכלוסייה הקיימת, שהיא ערבית ברובה.

 ההרחבה והצמצום נם יהד מכוונים לשים מכשול בדרכנו. ועליגו להעמיד כגגד תכסיסים אלה

 הסברה משלנו ותכנית משלנו. וזו הסברתנו, בקיצור: המיבנה הבריטי של המזרה התיכון מושתת על

 עושק העמים היושבים בתוכו ומהווה סכנה לעולם. היסוד הוא בלתי-מוסרי ועל-כן מן הדין להרוס

 את הבניין כולו. במקומו יש להקים מבנה תדש, שיתבסס על עקרון החופש והעצמאות של העמים

 בארצותיהם. האימפריאליזם הבריטי במזרח התיכון איננו יציב. עצם קיומו מוליד לתץ כפול, שעתיד

 להרסו. האתר תת-קרקעי — מצד העמים המשועבדים; השני — אופקי — מצד המעצמות

 המתתרות. סופו טבוע בתחילתו. אולם כדי שהתמוטטותו לא תביא הדם לארצות אלה וגם לעולם

 — יש לההליפו במיבנה יציב של תיות כל עם שורר במולדתו והיותם קשורים יהד בברית-עמים

 לשם פיתוחו וקידומו של כל האזור הזה.

 המזרת התיכון הוא נרחב בשטחו ועשיר באוצרותיו. בכותו לפרנס את היושבים בו ועשרות מיליוני
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 נפשות נוספות. אולם עכשיו שוררים בו עוני, מחסור ומתלות. שטהיו הפוריים שוממים. מקורות

 המים נהפכים לקללה, במקום להפרות את האדמה. האוצרות הטבעיים מנוצלים ע׳׳י מונופולין זרים,

 המפרישים רק אהה קטן מהכנסותיהם כשוהד בשביל ההוגים ה״שליטים״. הבערות היא כללית

 כמעט. השליטים הזרים מעוניינים בבערותם של עמי המזרת התיכון, כשם שהם מעוניינים בשממת

 הארצות. כי בארץ שוממה ובעם תסר-תרבות קל להם לשלוט.

 כל המזרח התיכון הוא בית-כלא בשביל העמים. העושק הכלכלי והשעבוד הפוליטי מצמצמים

 את מקורות המהייה. כל השטה הזה מקופל תתת מגפו של האימפריאליזם הזר. אם ייעקר המגף הזה

 — יתרחב השטה מאליו, יהיה בו מספיק אוויר לגשימה בשביל כל העמים. הפיתות הכלכלי יהפכהו

 לאיזור של ברכה, ששלום ואחווה שרויים בו. בשחרורו מעול האימפריאליזם הזר יופגה מרצם של

 העמים המתנערים לאפיקים קוגסטרוקטיביים. אז לא יהיח מקום להתחרות הדדית בין העמים, אלא

 לעזרה הדדית, לקידומן של כל הארצות, לפיתוהן הכלכלי, להפצת התרבות בין עמיהן.

 במיבנה החדש של חמזרח התיכון העצמאי, התפשי מעולו של שלטון פוליטי וצבא זר, תהא

 תרותה המדינית של המולדת העברית — אבן פיגה וגורם מקדם. המדינה העברית תסייע לגיבושו

 של הכוח המקומי העצמאי, אשר יסתום את החלל הריק ויהווה גורם של שלום בעולם, כי הוא ישים

 קץ לגיצולו של השטת כבסיס להתגרות צבאית ולהתחרות בין המעצמות היריבות.

 אין ספק בלבנו, כי עם סילוקו של הגורם הזר, המסית והמשםה, יסולקו גם גורמי האיבה מצד

 עמי־ערב אל שאיפותיו של העם העברי. את האמת הזאת, על האינטרס המשותף ועל האוייב

 המשותף, עליגו לההדיר בין כל הגורמים, בארצנו ובארצות השכנות. מובן, כי אין תקווה שנצלית

 לשכנע את ה׳׳שליטים" בארצות אלה: את עבדאללה במזרהה של ארץ-ישראל, את נורי סעיד

 בבאגדאד או את הקבוצות השליטות בסוריה. "שליטים״ אלה — לא טובת עמם לגגד עיניהם.

 ״שלטונם״ הוקם ומתקיים בחסדה של בריטאניה, והם משמשים כלי-שרת בידיה. אולם על אף

 הבערות של ההמונים, הולכת וצומתח הכרה חדשה על זכויותיהם המקופחות בידי זרים ועושי-

 רצונם מבני־עמם. העם העברי תייב לזרז את התהליך הזה של התפכחות ההמונים. מאורעות השנים

 האחרונות הוכיתו לרבים מהם, כי כנות כוונותינו להילחם במשעבד הבריטי, וכי אין אנו מתגרים

 מלתמה בשכנינו הערביים, זו אתת הסיבות התשובות ביותר לאי־הצלחתו של השיסוי הבריטי

 המתמיד. את אשר עשתה המציאות, יש עתה לבסס ולחזק בהסברה מתאימה ובפעולות־מישרים,

 לקשירת קשר ביגיגו לבין העמים השכגים, ללא קיפול דגלנו הלאומי. את שאיפתנו אין אנו מסווים

 לא על-ידי גניזה ולא על-ידי תיאוריה בלתי-ריאלית של ׳?ו-לאומיות״. אנו אומרים ונאמר בפירוש:

 זכויות הבעלות הלאומיות על מולדתנו הן זכויותיו של העם העברי. על-ידי מימוש זכויותיגו אלה

 לא תקופחנה זכויותיהם של הערבים ושאר העמיס — בארצותיהם. להיפך: בשותפות עם מדינה

 עברית עצמאית יזכו אף הם לעצמאות. בארצנו ייהנו כל תושביה — גם חלא-עברים — ממלוא

 הזכויות האזרתיות. כי אין עוד כעמנו אשר סבל מאי-שויון ומעושק, ואין כמוהו שונא אותם.

 ייתכן שהסברתנו ביחס לעתיד לא תתקבל מיד על-ידי האוכלוסיה הערבית שבארצנו. הבריטים

 לא מעט כותות וזהב יבזבזו כדי להכשיל את ההבנה שבינינו. אולם אין חשש זה פוטר אותנו מלהגיד
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 את דברנו ומלחפש דרך להבנה. וגם כאן יעשו הזמן והמציאות את שלהם. ולפי שעה נוכל להגיע

 לידי הסכם עם הערבים לתקופת מלחמת השחרור על בסיס כפול:

 ו. אי־התקפה הדדית, וחימגעות מכל מעשי איבח של עם אחד גגד רעהו. אם יימצאו חוגים

 עבריים או ערביים, שיפרו הסכם זה, יש לראותם כמשרתי האוייב וכן יש להתיהס אליהם

 ולפעול נגדם.

 2. הצטרפותם של הערבים למלהמה גגד האימפריאליזם הזר, תוך שאיפה להגיע לידי שותפות-

 הכוחות במלתמה זו.

 הבסיס המצומצם הזה — אם יוגשם, ילך ויתרתב, עד אשר יכירו הערבים בתועלת שיפיקו

 שגי הצדדים מנישום שאיפותיו של העם העברי, העולות בקנה אתר עם האינטרס של כל ארצות

 המזרה התיכון ועמיהן״.

 מדיניוח לחייי שהתהוותה בהיעדרו של יצחק שמיר(מיכאל), אשר ישב במחנה מעצר באריתריאה

- ע״י שני תברי המרכז - נתן ילין מור (גרא) ודייר ישראל אלדד, אשר ניהלו את התנועה, הייתה

 אמביוולנטית ודעותיהם של השניים לא תמיד הזדהו ביהס לבעיה הערבית, אף שניסו למצוא מכנה

 משותף בין גישותיהם השונות. סייעה להצנעת תילוקי הדעות העובדה כי"התזית הערבית" לא נראתה

 אקטואלית ותשובה מדי, כל עוד המשיכו הבריטים לשלוט בארץ.

 זאת הייתה הסיבה שלח״י ניסתה לנטרל ולהתעלם מההתעוררות הלאומית של ערביי ארץ ישראל.

 באלול תש״ז הביע ישראל אלדד את השקפתו על הבעיה הערבית בתוברת"תשובה לאסתר וילנסקה"2.

 אלדד כתב:

 "אנו מכירים בקיומו ובזכותו של העם הערבי. אולם אין אנו מכירים באיזה עם ערבי-פלשתינאי

 או עם ערבי עבר־ירדני או עם ערבי-סורי.

 ישנו עם ערבי אתר, גדול, הנמצא עתה בתהליך התעוררות והכרה עצמית. ערביי ארץ ישראל

 הם תלק מאותה אומה... אנחנו מכירים בערבים יושבי הארץ הזאת שהם הלק מהעם הערבי הגדול

 השוכן במזרח התיכון, בסעודיה, עיראק וסוריה".

 באשר לטרנספר הערבים, כתבניתו של יאיר במסגרת חלופי אוכלוסין, אומר אלדד כי:

 "אין העברת ערבים בתכניתנו, מפני שאין זה הכרח. יש מקום למיליונים יהודים לשוב למולדתם

 כשוב הארמנים למולדתם, מבלי לפגוע בערביי הארץ _בפירוש: ערבי הארץ ולא אומה פלשתינאית

 שאינה קיימת). על העברה דברנו רק כאפשרות אם רצונם יהיה בכך".

 2 ממנהיגי המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית(פ.ק.פ.)
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 המאמר:

 "הבעיה הערנית

 אמנם גכון, וזה הנדל רנ נין גישותינו; אתם מדנרים על ״פלשתינה״ ואנו מדנרים על ״ארץ-

 ישראל״. ואנו אומרים הארץ הענרית ואין אנו גם חוששים מלדנר על ״שלטון ענרי״. אין אנו

 סנורים שנמושג ״שלטון ענרי״ יש יותר ״שוניגיזם" יותר ״פאשיזם״ מאשר במושג ״השלטון הפולני״

 בפולניה. מתשבת פק״פ מפגרת במקצת אהרי המתשנה הקומוגיםטית נעולם. ״שלטון״ אין משמעו

 דינוי נשום ארץ דימוקרטית (נמונן הדימוקרטיה הקומוניסטית). ואין נל טעם להשוד ששלטון

 עברי יהיה אהד מאשר שלטון פולני בפולניה היום, או שלטון צרפתי נצרפת. או שלטון נולגרי

 בבולגריה היום. וביהס למושג זה ״שלטון עברי״ הייבים אגשי פק״פ להשתתרר מרגש נתיתות, ממש

 נפי שהם כבר מתתילים להשתתרר מרגש נחיתות ביתם ל״מולדתיות״ של הארץ הזאת לעס העברי.

 אלא מאיז פק״פ חוששת לאיגטרסים ה״לאומיים״ של הערניס.

 אסתר ווילנסקה מנגחת אותנו על שאנו מדנרים על ״העם הענרי״ מצד אחד ועל ״אונלוםיה

 ערנית״ מצד שני, והיא טוענת נשם זנותם של ערניי הארץ להגדרה לאומית.

 נגקודה זאת דעותיגו מגוגדות נאמת.

 אנו מכירים נקיומו ונזנותו של העם הערני. אולם אין אגו מנידים נאחה עם ערני-פלשתיגאי

 או עם ערני ענר־ירדגי או עם ערני-סורי. ישגו עם ערני אהד, גדול, הנמצא עתה כתהליך התעוררות

 והכרה עצמית. ערניי ארץ-ישראל הם חלק מאותה אומה, ממש נמו שההונגרים יושני רומניה הם

 חלק מהעם ההונגרי ולא עם נפרד; ממש כמו שהנרמנים יושבי הסודטים היו גרמנים ולא הצליח

 הנסיון להקים עם ״סודטי״. אנתנו מכירים בערבים יושבי הארץ הזאת שהם חלק מהעם הערבי

 הגדול השוכן במזרח־התיכון, בסעודיה, עיראק וסוריה.

 הדוגמאות שאנשי ״השומר הצעיר״ והקומוניסטים מביאים לטובת התכגיות הדו-לאומיות הן

 צ׳כוסלובקיה ויוגוסלביה.

 דוגמאות אלה אינן דומות למצבנו. בצ׳כוסלובקיה יושבים שני עמים שלמים, שאין להם לא עם

 שלם מתוץ למולדת ולא ארצות-מדיגות מהוץ לצ׳כוסלובקיה. סרבים וקרואטיס יושבים ביוגוסלביה

 ואין סרבים מחוץ ליוגוסלביה ואין קרואטים מחוץ ליוגוסלביה (אין חמדונד כאן ביחידים), ואין

 ארץ סרבית ואין ארץ קרואטית מחוץ ליוגוסלביה. בעוד אשר אצלגו המצב הוא שוגה: יש מיליונים

 יהודים בעולם, הדואים בארץ-ישדאל את מולדתם ורוצים לתזור אליה. לעומת זאת אין ארץ-

 ישראל מולדת מיותרת לעם הערבי. ועל כן אין הם יכולים לראות כאן את עצמם כסלובקיס

 בצ׳כוסלובקיה. ברוסיה הסובייטית ודאי שאין שוביגיזם ורדיפות-מיעוטים. כל פולגי שגשאר לגור

 בשטחי פולניה המזרתית לשעבר נהנה מזכויות שוות כרוסי, כאוקראיני בריפובליקה הרוסית,

 בריפובליקה האוקראינית. אך אין הפולנים בשטתים אלה רשאים לתבוע בו רפובליקה דו-לאומית.

 אם הס רוצים לתיות את חייהם הלאומיים גם מבתינה מדינית ניתנת להם האפשרות (בניגוד

 לגרמגים, שלא גיתגה להם הבהירה בגלל היותם אוייב־לשעבר; ובצדק לא גיתגה להם הבהירה). ועל

 כן אין אגו מביגים מה פגם מוצאת אסתר ווילנסקה בדברי התזכיר שלגו על ״הזכויות לאבטוגומיה
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 תרבותית״ אשר תינתנה לערבים, שיבתרו להישאר פה. אסתר ווילנסקה כותבת: ״יוצא, אם כן,

 שמרוב גן העדן עלי אדמות, שלותמי התרות מעניקים לערבים מתעורר ה״השש״ שהערבים יעדיפו

 לברוה״. וכי למה העדיפו הפולגים לבדות מגן העדן הרוסי והליטאי לפולגיה, אף על פי שמולדתם

 הפיזית היו לבוב ווילנא? האם משמעו של דבר שאין שיווי זכויות ברוסיה ואוקראיגה וליטא, או

 משמעו של דבר שיש כות־משיכה לכל אדם לתיות במדינה משל עמו? והרי איש לא יכחיש, שישנן

 מדינות ערביות מסביב; ואיש לא יטען, שהן מאוכלסות בצפיפות למדי.

 והדי אף בין הונגריה ורומניה תתת האפוטרופסות של רוסיה הסובייטית מדובר היום על תילופי

 אוכלוסין כדרך טובה יותר מאשר הקמת מדינות דו-לאומיות שם.

 ושוב: אין העברת הערבים בתכניתנו, מפני שאין זו הכרה. יש מקום למיליונים יהודים לשוב

 למולדתם כשוב הארמנים למולדתם, מבלי לפגוע בערביי הארץ (בפירוש: ערביי הארץ ולא ״אומה״

 פלשתינאית שאינה קיימת). על העברה דיברנו רק כאפשרות אם רצונם יהיה בכך. ופחות מכל

 רשאים היום תסירי רוסיה הסובייטית להתנגד לדרך פתרון שכזה של בעיות לאומיות מסובכות.

 כחמשה מיליון פולנים הועברו במשך שנתיים, ועוד נהיה עדים בשטהים אלה להרבה ״מסעות״ ממין

 זה ולפי דעתנו: לטובת השלום במזרח.

 ודאי! לו היתה צפויה סכנה, שבעלי דברנו יהיו אנשי פק״פ — הקומוניסטים היחידים בעולם

 שאינם מכירים בזכות הסוברניות של עם במולדתו, מעריצי המעוף וההעזה וההקף של הפעולות

 הדימוגרפיות והפוליטיות שברוסיה הסובייטית וקטני-המעוף וההעזה ביתם לבעיות עמם וארצם

 — לו אלה היו בעלי-דבדנו, באמת היינו נידונים לקרתנות נצתית וריב-אחים-ועדות. אולם

 תקוותנו איתנה, שיש מרתיקי-ראות ומרחיבי-ראות מהם.

 (ישנה סכנה, שאסתר וילנסקה שוב תצטט משפטים בודדים. כדי להוכית, שתכניתנו היא

 ״העברת הערבים״, במקום לתת את השלמות, שבתוכה ההעברה היא רק אפשרות אשר אין כל סיבה

 פרוגרסיבית וקומוניסטית להרתע ממנה. אך מה לעשות? אין כל עצה נגד סכנה של ציטוט)״.

 בתזכיר שהוגש בתמוז תש״ז(יוני 1947) בשם לת״י לוועדה המיותרת מטעם האו״ם, נאמרו דברים

 ברורים בזכות שיווי זכויות כאזרתים לערבים ועצמאות תרבותית כאזרחים. ״אחר שתקום המדינה

 העצמאית של ארץ-ישראל, שתשמש מקום ריכוז ליהודים, ישתררו יתסי-ידידות בין כל חלקי

 האוכלוסייה״ נאמר בתזכיר, וכן ״כי האוכלוסיה הערבית בארץ-ישראל תשמש גשר לשיתוף פעולה

 בין היהודים לארצות האחרות״.

 התזכיר מציע גם אפשרות חילופי אוכלוסין מרצון של ערבים, אשר לא ירצו לתיות בשכנות עם

 היהודים.

 הרי הדברים:

. בעיית האוכלוסיה הערבית• ו " 

 ידוע מי מעוניין בסיכסוך בין העם היהודי לבין הערבים. מי שמבקש הוכתות לכך, שהסיכסוך

 מנופח על-ידי השלטון הבריטי למטרותיו האנוכיות — יבדוק את הדוגמא של עיריית ירושלים.



 216 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 במשך שנים רבות התנהלו העניינים המוניציפאליים של בירת הארץ על-ידי מועצה נבחרת של

 אוכלוסיה — יהודים וערבים. אולם השלטון לא יכול היה לסבול את שיתוף־הפעולה הזה, העלול

 להתרתב גם למקומות אהרים ולשמש הוכהה, כי כל חלקי האוכלוסיה יכולים לעבוד יחד לטובת

 הכלל. געשו מאמצים מצד השלטון כדי להשבית את השיתוף. ואכן, באביב 1945 עזבו גציגי הערבים

 את מועצת-העיר. השלטון פיטר גם את החברים היהודים, פיזר את המועצה והעמיד בראש עיריית־

 ירושלים ועדה ממונה של פקידים בריטיים, בשעת המיגוי טען השלטון, כי ההוראה היא זמנית,

 וקבע ועדת-הקירה לבדיקת המצב ותיפוש מוצא. מאז עברו שנתיים וועדת הפקידים הבריטיים

 נהפכה למוסד קבוע. פקידים אלה הראו את זריזותם בקביעת משכורות גבוהות לעצמם, והעלאת

 מסי העירייה, אולם לא דאגו כלל לאזרהי העיר ולא שמו לב לדרישותיהם. ירושלים בהנהלה בריטית

 סובלת ממחסור של מים בקיץ וממחסור בחשמל בחודשי החורף. לא געשה כלום בשטה ההיגוך;

 לא נתגלתה כל דאגה לבעיית הילדים העזובים. כל אזרתי ירושלים סובלים משרירותם של תפקידים

 הזרים, הדואגים בעיקר למנוע את התפתתותה של העיר, להאטת גידולה.

 במדיגיותו זו מוצא לו השלטון סיוע בחוגים של ריאקציוגדיס ערביים, שאף הם חוששים

 מפני חדירת התרבות והציביליזציה, המווים סכנה להשפעתם על ההמונים הנתשלים. הארגון

 הי׳משפתתי" של ההברה הערבית הוא גורס המסייע להפשעתם של "ראשי המשפתות״. השלטון

 ועזריו הריאקציוגרים הצליהו להפית בלבות הערבים רגשות של פהד ואיבה כלפי היהודים. "מגהיגי"

 היהודים מצדם, שהתעלמו מתפקידו המכשיל של האימפריאליזם, מצאו אף הם הסברה גותה

 בהדגשת ״הסכנה הערבית״. הם עצמו את עיגיהם ולא ראו כי"ההרס הערבי״ על תוצרת התעשייה

 העברית אורגן על-ידי סוכנים בריטיים. במקום לגלות את מקור הרע כדי להילחם בו ורק בו, באה

 הסיסמא של החרמת התוצרת הערבית.

 השנים האתרונות, שהצטיינו במלחמתה של המתתרת העברית נגד השלטון הזר, גרמו לשינוי

 מסויים בהשקפותיהם של המוני הערבים. עובדה זו עדיין לא באה לידי ביטוי םומבי רחב, מפני

 שהתהליך נמצא עדיין בראשיתו ומפני שעודנה הזקה הזיקה ה״משפחתית״. אולם היא כבר הביאה

 תוצאות ממשיות של עזרה מצד ערבים לפעולותיה של המתתרת העברית. לא זו בלבד, שערבים

 — ואף מבין הנכבדים — פתתו בשעת הצורך את פתחי בתיהם ללוהמי המתתרת, לתת להם

 מנוחה ושמירה. היו גם מקרים של עזרה פעילה מצד ערבים. בכל מקרה לא באה העזרה תמורת

 תשלום, אלא מתוך אהדה כנה ומתוך רצון לשתף פעולה גגד האוייב המשותף. אנו מאמינים, כי עם

 התפתתות המלהמה נגד האימפריאליזם הבריטי, יתרחב שיתוף-הפעולה לא עם ערביי ארץ־ישראל

 בלבד, אלא אף עם ערבים מן הארצות השכנות, למען השגת עצמאות לארץ-ישראל ושכגותיה.

 אנו מאמינים, כי אחר שהקום המדינה העצמאית של ארץ-ישראל, שתשמש מקום ריכוז

 ליהודים, לאתר שיסולק השלטון הזד המסית ומפיח-איבח — ישחררו יחסי־ידידות בין כל חלקי

 האוכליסיה. הערבים יהיו במדינה הארצישראלית שווי־זכויות כאזרחים וייהנו מעצמאות תרבותית,

 שתתן להם אפשרות לפתת את יצירתם המקורית ולחשתתף בחיים התרבותיים של העם הערבי

 הגדול.
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 המדיגה תדאג לחינוך הנוער הערבי בשפתו הלאומית, כשם שתדאג לחינוך הנוער העברי.

 הערבים ישתתפו בהיים הפוליטיים של המדיגה בהתאם למספרם בארץ ובהתאם לכשרונותיהם.

 ההתפתתות הכלכלית של הארץ תביא לידי ביטול המחיצות. פועלים ערבים יהיו הברים באגודות

 המקצועיו, שיקיפו את כל פועלי הארץ. רמת־התיים של כל הלקי האוכלוסיה תשתווה. המיליוגים

 המרובים, המוצאים עתה למשטרה ולבתי־הםוהר ולכלכלת פקידים בריטיים — יוצאו בעתיד

 לתיגוך, לבריאות, לבגייגים ציבוריים ולפיתוה הארץ. שביתת עובדי הדואר והטלגרף באפריל 1946

 ושביתת עובדי-הצבא בקיץ זה היא הוכחה נוספת, כי שני הלקי האוכלוסיה נעשקים ומגוצליס על-

 ידי השלטון הזר והם יכולים לשתף פעולה בעת הצורך.

 אנו מאמיגים, כי האוכלוסיה הערבית בארץ-ישראל תשמש גשר לשיתוף־פעולה בין היהודים

 והארצות השכנות. לא תיתכן השתלטות ומדיניות-דיכוי של היהודים ביחס לערבים. היהודים הם

 עם דימוקראטי באופיים. בכל מקום בעולם עמדו היהודים בשורות הראשונות של הלותמים לשימי-

 זכויות של כל האזרתים, גגד העריצות והדיכוי. משטר השנוא עליהם בכל מקום לא יקימו היהודים

 בארצם. קרבנות הרדיפות לא ייהפכו לרודפים בארצם. הם גם לא ירצו, כי תלק מן האוכלוסיה יהיה

 בלתי־מרוצה וישמש סיבה להתערבות מן התוץ.

 ייתכן כי יימצאו חוגים מסויימים בין הערבים, אשר לא ירצו לתיות בשכנות עם יהודים מסיבה זו

 או אתרה. זה ייתכן בשנים הראשוגות, בשים לב להסתה שגזרעה עד כה על-ידי האימפריאליסטים

 הבריטים ועהריהס. אם ערבים אלה יעדיפו מרצונם הטוב להתיישב בארצות השכנות, הסובלות

 ממהסור באוכלוסים, יהיו גבולות הארץ פתוחים לפגיהם. גבולות הארץ יהיו פתוהים גם באותה

 שעה לכגיסתם של מאות אלפי היהודים בארצות המזרת התיכון, התייס עתה בתגאים של גיוון

 ורדיפות, גתוגים ללהץ המשטרים הריאקציוגיים, הקיימים היום בארצות אלו. דוגמאות להילופי-

 אוכלוסין אהרי המלתמה האתרונה ראינו בין ארצות ידידותיות כגון: בין פולין לבין הרפובליקה של

 בילרוסיה ואוקראינה, וכן בין פולין לריפובליקה הצ׳כוםלובקית. תרופה זו עשוייה להיות מועילה גם

 בארצנו, אם חלק מן האוכלוסיה יעדיף לוותר מרצונו הטוב על תנאי-התיים במדינה הארצישראלית

 המתפתתת וירצה לחיות במדינה ערבית טהורה".

 ה׳׳מעש״ כתב כי: ״בינינו לבין ההנהגה הערבית קיים חב, על זכות הריבונות המדינית של הארץ.

 אין אנו יכולים היום לדעת במה יסתיים ריב זה, אם בדרכי שלום(יש כבר פקפוקים בדרכים של שלום)

 או בשימוש בכות. ערביי הארץ!חב הם לנו(עדיין לא ״אויב״) לפי שעה, אולם הבריטים בארץ הם

 אוע לכולנו. עמדתנו זו מנוגדת לעמדת ה״הגנה״, הרואה באנגליה ״יריב״ ובערבים ״אויב״. (גליון נ״ז,

 אלול תש״ז).

 דברי ה״מעש״:

 "בין האויב ליריב"

 אין להתעלם: בינינו לבין ההנהגה הערבית, התולשת עדיין על דעת הציבור הערבי ברובו המכריע,

 קיים ריב. הריב הוא על זכות הריבונות המדינית על הארץ. זוהי מציאות השעה שאין להתעלם ממנה.

 זהו ריב, אך לא יותר מזה. אין אנו יכולים היום לדעת במה יסתיים ריב זה: אם כסיום הריב הסרבו-
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 קרואטי, אם כסיום הריב החורי-מושלמי או כסיום הריב האוקראיגי-פולגי. לא בנו בלבד תלוי

 הדבר, אם ריב זה יסתיים בדרכי שלום או בשימוש בכוח. בדרכי פשרה או בדרכי הכרעה. צרכיהם

 וצרכנו וצרכי הארץ הזאת מתייבים וגם מאפשרים הימנעות ממלהמה, על אתת כמה וכמה היום,

 כשהם ואנחנו והארץ הזאת כולה, על שתי גדות הירדן, גמצאים תתת מגף שלטון אימפריאליסטי זר

 הממדבד אותה והבוסס אותה. והוא האוייב, האוייב המשותף.

 אכן: ערביי הארץ יריב הם לנו לפי שעה.

 אולם: הבריטים בארץ אוייב הם לכולנו. עם ערביי הארץ חייבים אנו וזכאים הם שנגיע לידי

 הסכם, לידי דיון מדיני.

 עם הבריטים בארץ, כל הסכם, כל דין ודברים, כל משא ומתן, כל מגע מחוץ למגע הנשק —

 פסולים הם.

 עמדתנו זו היא בניגוד גמור לעמדתה של ה׳׳הגנה״, הרואה באנגליה יריב ובערבים — אוייב.

 לא, לא עלילה אנו מעלילים.

 בעתון הפנימי של ה״הגנה", ״במחנה" מיום י״ב בתמה, נאמרים הדברים בפירוש: יש להבחין בין

 שתי החזיתות, המערכה שבין הציונות ובין מדיניות הספר הלבן היא ביסודה מדינית ולא צבאית...

 לא כן בתזית התוקפנות הערבית. הא-ן" נועד כאן להיות הגורם היחיד והמכריע, רק הכרעה של

 כות, הכרעה צבאית יהודית.

 כמובן, לשם נותיות הוכנסו כאן מושגים שונים. לא חלילה השלטון הבריטי, כי אם "מדיגיות

 הספר הלבן". ולא ערביי הארץ, כי אם"תוקפנות ערבית". כי עדיין לא הגיעה ה״הגנה" לראות איזה

 גוף מוחשי מאחורי"מדיניות הספר הלבן" המופשטת. אך הכוונה בהבתנה ברורה: עם האנגלים דיון

 מדיגי, עם הערבים ״רק כך!״.

 אנו רואים את האפשרות לפתרון הריב עם הערבים, בדרן של הבנה מתוך ראיית האינטרסים

 המשותפים, כדי שלא להזדקק להכרת של סכסוך-דמים. לעומת זאת אין אנו רואים כל הצדקה

 להתפשרות ולהתדיינות עם הגורם הבריטי. עם הערבים יש לגו באמת ריב מדיני. עם הבריטים

 — מלתמת תרות, מלהמה בשלטון זר, בשלטון כובש.

 כל ערבי בארץ תושב הוא.

 כל בריטי בארץ הזאת משעבד זר הוא.

 ממושג אחרון זה ״כל בריטי״ יש, כמובן, להוציא את אותם האנגלים המעטים היושבים כאן

 ישיבה פרטית בהחלט, כסוחרים, כנציגי כנסיות וכוי. אך הרי הללו מעטים הם. ואם יש היום מאה

 ועשרים אלף בריטים בארץ, הרי לפחות מאה ותשעה עשר אלף מהם אינם כאן כתושבים, כי אם

 שליטים, בין בפקידות אזרתית, בין במשטרה ובבולשת, בין בצבא. כל אלה הם תפקידי שלטון של

 עם זר. מתוץ לקומץ הקטן של אנגלים תושבים כאן. כל אננלי אתר הוא כאן בתפקיד של כובש זר.

 דבר זה תייב להתרת עמוק עמוק בהכרתו של כל אחד מתושבי הארץ הזאת — כערבים,

 כיהודים.

 דבר זה צריך להיות ברור לכל אתר מאתגו. ליהודים קשה לראות כך, כי הם כל כך הורגלו בגלויות
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 בעולם לשוטר ולתייל של המדינות, שאף באן קשה להם עדיין לתפוס את המושג: שוטר ופקיד וחייל

 של שלטון כובשים. אך המבוגרים שהם בעלי בות גפשי להשתתרר ממושגי הגולה והרגליה והצעירים

 שלא טעמו טעם גולה, חייבים לראות כל אנגלי פה כזר. ולא סתם זר הבא להתארת או לגור, כי אם

 השולט פה ללא כל זכות והצדקה. כל אנגלי כאן תייב להיות בעינינו כהייל הגרמני בעיגי הצרפתי,

 הפולני.

 בבעייה זו אין אנו דנים פה סתם לשם ההבהרה התיאורטית, אנו מתכוונים למסקנות המעשיות.

 ואלו המסקנות המעשיות:

 אין לנו כל ריב עם הערבים ביתם לזכותם לתיות פה וכמובן לכל הזכויות האתרות הכרוכות

 לחיים פה, לחופש, לעבודה וכוי. ועל-כן: תטא הוא כל פגיעה בערבי באשד הוא ערבי, כי אין מלתמת

 גזעים בינינו. כי מכירים אנו בזכותו של הערבי לחיות כאן ואין אנו רשאים לקחת את חייו אלה. אין

 הוא אוייב שלנו ולא משעבד שלנו, אין הוא זר כאן. תושב הוא כאן.

 לעומת זאת אנו טוענים להלכה ואגו מגשימים למעשה; כל פקיד בריטי, כל הייל בריטי, כל שוטר

 — שליט זר הוא כאן. לחיות כתושב כאן? אדרבא. אך לשלוט כאן! לא ולא! אם הוא מופיע כאן

 כנציג השלטון — אוייב הוא וכזהו דינו.

 אל ישאלונו על כן שואלים, למה אנו נגד פגיעות בערבים ״תפים מפשע״ ובעד פגיעות באגגלים

 "תפיס מפשע״.

 הערבים תושבי הארץ הס ואין תושב הארץ הזאת אוייב, ואין אגו רשאים לפגוע בו. אם אין הוא

 פוגע בגוף זכותו ודעו כאן חיים. אין הוא פושע שמסכן את היינו.

 הבריטים — זרים כאן. ולא זרים סתם, כי אם זרים שליטים, אוייב כובש, צבא כיבוש וממשלת

 כיבוש. ודינם כדין כל תבלני ונציגי שלטון זר, שלטון אוייב.

 סתם ערבי הוא תושב הארץ הזאת ואסור לפגוע בו, אין מלחמה עמו.

 סתם בריטי הוא גציג האוייב, הוא עצמו אוייב, זר פה. שליט פה. אין הוא חף מפשע. עצם שבתו

 כאן היא פשע בינלאומי, פשע מדיני, פשע מוסרי, גוסף על הרשימה הארוכה של הפשעים המבוצעים

 על-ידו יום יום, לילה לילה. הוא אוייב — דינו מוות.

 זה ההבדל ואלה המסקנות״.

 לאתר התלטת האו׳׳מ בכ״ט בנובמבר תש״ח על חלוקת הארץ ותתילת ההתקפות הערביות על

 היישוב העברי, אמנם חזרה לחייי והדגישה את עמדתה שהיהודים והערבים יריבים הם המתמודדים

 על בעלות הארץ ולא אויבים, אך עם זאח הודיעה לערבים כי היא חעמוד על מלחמחה לשחרור הארץ

 הזו, לריכוז העם העברי, "ומוכנה היא לכל התמודדות בכוח עם כל מי שירצה להפריע לנו בזה ונדע

 לקצץ יד של שכירים אם יהיה צורך בזה".

 אבל ההתמודדות הזאת בין היהודים והערבים תצמית תועלת רק לצד שלישי, לאנגלים.

 "המעש" (גליון ס״ג מחשוון תש״ת):
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 "מול האיום הערב•"

 לא מכבר הגדרנו את בעיית יחיגו האקטואליים עם הערבים כיחסי יריבים. בניגוד לבריטאניה,

 שאין היא יריב לנו, כי אם אוייב.

 בשבועות ובימים האהרונים בהשו הבוהשים המעוניינים וזקן וטף בארץ הזאת אינם מדברים על

 דבר אחד, אלא על"מלחמת הערבים", "פלישת הערבים", ׳׳צבאות הערבים הצועדים" וכוי וכוי.

 באמרנו שריב לנו עם הערבים, חיתח כוונתנו לאמור, שאין גיגוד אינטרסים קיצוני בינינו,

 ולהיפך, יש ויש אינטרסים משותפים, אשר עולים בדתיפותם וערכם הממשי על הנקודות המגוגדות.

 הסכגות הצפויות לארץ הזאת ולמזרה התיכון כולו הן מסוג כזה, אשר לעומתן מחווירות כל אשר

 בשמן רוצים המסיתים והמוסתים היום לצאת למלחמת אזרחים או עמים. כל זמן שאימפריאליזם

 זר שולט פה וקודת נפט פה: כל זמן שקלייטונים בוהשים פה — לא תהיה פה לא עצמאות לעם

 העברי ולא עצמאות לערבים ולא פיתוה כלכלי. הרס יהיה פה. הורבן יהיה פה. מידרס לרגל צבאות.

 מטרה לפצצות-אטום ולא אטום.

 ודאי שעמדנו ונעמוד על מלתמתנו לשחרור הארץ הזו, לריכוז העם העברי. לא הכהשגו ולא

 נכתיש זאת. והיות שזה רצוננו וזה הכרתנו, מוכנים אנו גם לכל התמודדות בכוח עם כל מי שירצה

 להפריענו בזה. אנו אומרים לערביי ארץ-ישראל — שהם הלק מהאומה הערבית הגדולה הקמה

 עתה לתחיה המדינתית והתברתית — שיראו בנו בעלי-ברית במלתמת השחרור של המזרת התיכון

 כולו מידי כל מנצל. אין אנו אימפריאליסטים. אנו חוזרים למולדת ורק למולדת. אנו לא נוציא את

 אוצרותיה ולא נעביד את יושביה למען איזה מטרופולין רחוקה וזרה. היינו רוצים, שהערבים יבינו

 זאת. מלחמתנו בשגים האתרוגות יכולה לחוכיח להם, לערבים, את שגי הדברים גס יהד.

 1. אין דבר שנרתע ממגו, כדי לשתרר את המולדת למען עמנו.

 2. אין אנו רואים את יושבי הארץ הערביים כאוייבים. אוייבנו הוא השלטון הזר, המשעבד

 ומנצל גם אותם, והעתיד לשעבדם ולנצל את בשרם ודמם עוד יותר. אולם הרי ייתכן הדבר,

 שהערבים לא ירצו להבין את הדבר.

 ייתכן שאין הם רוצים ב״טובות״ שלנו, לא"בטובות" המדיניות, לא ״בטובות" החברתיות ולא

 ״בטובות״ הכלכליות. ייתכן שהם — מתוך הסתה מבתוץ או מתוך דחיפה עצמאית — שואפים

 להקים את מדינת פלשתינה הערבית ורואים בגו ״פולשים״ מבהוץ. ואם גם נראה ונשוב ונראה, כי

 אין זו דעת ההמון הערבי אלא דעת מעטים, משפחות-מתאוות-שלטון או שכירי האימפריאליזם,

 אין הרבה תועלת מעשית-אקטואלית בראייה זו. עובדת שלטונם של מעטים אלה על ההמונים

 עובדה היא. אולם גם לאלה אנו חיייבים להגיד:

 אף אם אתם רואים בגו"פולשים" ו״אוייבים״, הדי מוטב שתעשו גם את השבון הרגע והתועלת

 שבמלהמה. אפילו ננית, שלא תוכל לקום פשרה בינינו לביניכם על משטר הארץ הזאת, ורק חכוח

 יכריע, הרי גם במקרה כזה כדאי לעשות את ההשבון האכזרי והפשוט: אם על הכוח להכריע, הרי

 לפתות שיכריע לאחד מהצדדים ולא לטובת זרים אימפריאליסטים. הרי מוטב שתקום תזית מאוחדת

 גגד כל שלטון אימפריאליסטי, גגד כל בסיסים זרים, נגד כל קידותים של מוגופליסטיס זרים. מוטב



 פרק ארבעים ושמונה: עמדת לח״י כלפי הערבים | 221

 להבטית את עצמאותה של הארץ ואהר כך לריב או להילחם על השלטון בה.

 כל ריב וכל מלתמה ביגינו היום פירושה: לא נצהון שלגו ולא נצהון שלהם. פירושה: נצחון

 האימפריאלחם.

 וזה העיקר מה שעלינו להגיד היום לערבים, למנהיגים ולהמוניהם: מלחמה זו, שאתה קוראים

 לה היום, לא מלתמה לטובתכם היא, כי אס לטובת הקלייטוגים, העסוקים מאוד-מאוד בימים אלה.

 אנו הלוהמים העברים, הצלחגו לערער את השלטון הבריטי. שלטון זר זה התערער גם במצרים. מחר

 הוא עתיד להתערער גם בעיראק. אנו נתנו את המכות הקשות ביותר לאוייב והוא מתחיל לחשוש,

 שלא ניהפך לתלוץ מלתמת השחרור לכל המזרח התיכון. הוא מתתיל לתשוש, שמא נשמש דוגמא

 ומופת ומדריך. על כן הוא נותן לכם, הערבים, נשק. על כן הוא מאמן אתכם. על כן הוא משלח אתכם

 בנו. לא תרות תצמת לכם, כי אם עבדות כפולה ומכופלת לאימפריאליזם הצבאי הבריטי ולדולר

 האמריקאי, המוצץ נפט ודם.

 ולא נכתיש: לא רק בקרב הערבים יש עושי-דבר-האימפריאליזם. לא רק ערבים ״סבלו״ את

 השלטון הבריטי בהבלגה ומאיימים בשימוש-בכוה נגד יהודים, גם יהודים רבים מפורסמים וכיתות

 בטהון ידועים דיברו ומדברים על ״ריב מדיני״ עם בדיטאניה ומכינים את כל ה׳׳כוה״ נגד הערבים

 (בינתיים ״מתאמנים״ על ה״פורשים״).

 אולם אנו, לותמי התרות, פרשנו מעמדה מוטעית ותבוםנית זו. אנו הפנינו את נשקנו מול

 האוייב האמיתי, גם אם חזק הוא פי כמה וכמה. ואנו מצטערים שלא קמו ״פורשים״ כאלה גם

 בקרב הערבים, שיפנו עורף לעבדאללה עבד-בריטי ולמופתי הנמכר היום לדולר לאמריקאי, וייצאו

 למלתמת תרות. אין ספק, שעם לוחמי חרות ערביים היינו יוצרים חרות משותפת, ויהיה מה שיהי

 גורל המתר בינינו.

 ולפי שעה עושים הערבים המאיימים את מלאכתו של קלייטון. ולפי שעה עושים גם בציבור

 העברי את מלאכת קלייטון, כאשר מפיצים תעמולת פהד ובהלה מפני הכוה הצבאי הערבי, העולה

 על הארץ. התפקיד של תעמולת הפהדה זו הוא: לקבל כל תוכנית בריטית ובלבד שהם יישארו

 כאן ו״יגנו״ עלינו. שטויות והבל-רוח! אולי יפחידו את המפחדים תמיד. את הלוהמים לא יפהידו.

 משוריינים ומבצרים לא הפתידונו. לא יפתידונו גם תלמידיהם השכירים מקרב הערבים.

 נמשיך להילתם בראש, אך נדע גם לקצץ זרועות שכירים, אם יהיה צורך בזה; והלוואי שלא

 יהיה צורך, כי לא תצמה ממלהמה זו תועלת לא לנו ולא לערבים כי אם לצד השלישי, הרוצה מאוד

 במלהמה זו. כי אולי זה קרש הצלה אחרון לשלטונו כאן".

 אולם, נוכה המציאות אכזרית בהתגברות התקפות הרצח של הערבים, נדחו בלח״י כל ההבתנות

 בין ״אויב״ ו״יריב" ואתן גם תילוקי ההשקפות ביתס לעתיד היחסים בין היהודים והערבים, והוחלט

 להפעיל את כותות המחתרת בתזית ההדשה. בתודשי תורף תש״ת ועד להקמת המדינה, יצאו לותמי

 לת״י למלתמה נגד הערבים במרכז הארץ ובירושלים.

 וביום ״פקודת היום״ של מרכז לת״י, נקראו לותמי תירות ישראל לא להוציא מידיהם את דגל
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 התירות, עד אשר יתנופף בכל פינה במולדת, בגבולותיה ההיסטוריים.
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 פרק ארבעים ותשעה

 הדיונים והמאבקים באו״מ

 הצעותיה של ועדת האו״מ

 הדיונים בועדת האו״מ תוארו בפרוטרוט בספר ״תולדות ההגנה״.

 באותם ימים התכנסה הוועדה המיותרת של האו״מ בז׳נבה, משם נשלתה, לאתר ויכות פנימי תריף,

 ועדת משנה לתקור את מעמדם של העקורים היהודים בגרמניה ובאוסטריה. היו בין תברי הועדה

 שסברו כי מאז ביקרה הוועדה האנגלו-אמריקאית במתנות בשנה לפני כן, שונו פני הדברים. ועדת

 המשנה הגיעה למתנות בעצם בריתת הרעב הגדולה מרומניה: הרושם היה איום. ״זהו פשע כלפי

 האנושות״ - אמר אתר משליתי הועדה - ״מעולם לא עלה על דעתי בי עיני תחזה מראה בזה״. בבקרם

 במתנה ברגן-בלזן נתקלו חברי הועדה בכמה מאות יהודים שהתאספו על מנת לצאת לארץ-ישראל

 במסגרת העלייה ״החוקית״. ״כשהבטתי בפניהם הקורנים מאושר״ - כותב בזכרונותיו חבר ועדת

 האו״מ ג. גרנדוס - ״אמרתי לעצמי: ״באן עומדים היהודים המאושרים היתידים שראיתי באירופה״.

 התברר כי רבבות רבות של פליטים ישבו במתנות בלי שיהיה כל סיכוי לפתור את בעיית עתידם, לא

 באירופה ולא בארצות שמעבר לים: המוצא היתיד שנראה לעין היה כרוך בעלייתם לארץ-ישראל.

 עם חידוש הדיונים, דחו חברי הועדה פה-אחד את הרעיון על מדינה ערבית או יהודית בכל שטתה

 של ארץ-ישראל. מעתה עמדו לפניהם כמה פתרונוח ביניים: פדרציה או מדינה דו-לאומיח דמוקרטיח,

 שפירושה למעשה היה מדינה שבה שולט הרוב הערבי הקיים. לפתרון דו-לאומי עם ערובות נרתבות

 ביותר למיעוט היהודי נטו נציגי פרס ויוגוסלביה. שאר חברי הועדה נטו לצורות שונות של תלוקה,

 מהם(כגון נציג פרו) שראו מקום למדינה שתתומיה מצומצמים, לשוא תכיל מיעוט ערבי גדול, מתוך

 הנתה כי אין לקשור את בעיות הפליטים היהודים באירופה בבעיית ארץ-ישראל, ומהם שתיפשו דרך

 להרתיב תתומים אלה.

 הוועדה התחלקה לשתי קבוצות. קבוצת המיעוט, ובה הנציגים שדגלו בפתרון דו-לאומי, וקבוצת

 הרוב, שהציעה חלוקה והתרכזה בעיקר בקביעת תהומי התלוקה והדרכים, שבהם ניתן לכוף פתרון זה
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 על שני הצדדים. עזרה ועצה בלתי רשמיות ניתנו לתברי קבוצת הרוב מאת אנשי הסוכנות היהודית,

 שנשלמו לשם כך לז׳נבה, ובראשם מ.שרתוק, א. אבן וד. הורביץ.

 בט״ו באלול (947ו.8.ו3) תתמו תברי הוועדה על הדו״ת שלהם. דו״ת זה קבע בראשונה את

 ההמלצות שנתקבלו פה-אתד, והן: שיש לתסל במוקדם ככל האפשר את שלטון המנדט הבריטי ולתת

 עצמאות לארץ-ישראל(אף במקרה של תלוקתה המדינית). מכאן ואילך נתלקו הדעות:

 המיעוט בוועדה הציע הקמת מדינה ארץ-ישראלית פדרטיבית, מורכבת משתי מדינות משנה,

 ערבית ויהודית. הממשלה המרכזית תהיה בירושלים. השלטון בארץ יהיה לאסיפה מכוננת של

 שני בתים. באחד מהם יהיה היצוג היתסי, ובשני ־ נציגות שוה לשתי העדות. במשך שלוש השנים

 הראשונות תיקבע העלייה לאזור היהודי לפי כושר קליטתו הכלכלית של אזור זה.

 הצעת הרוב כללה הקמתן של שתי מדינות נבדלות, יהודית וערבית, בשטתה של ארץ-ישראל

 המערבית. שטח המדינה היהודית כלל את הגליל המזרתי, עמק יזרעאל, שפילת התוף מדרום לעכו עד

 צפונית לאשדוד, את בקעת באר-שבע ואת הנגב, ובסך הכל 62% משטתה של ארץ-ישראל המערבית.

 המדינה הערבית כללה את הגליל המערבי, הרי שומרון ויהודה, ואת רצועת החוף ברותב 8 ק״מ מאשדוד

 עד רפית. שטתי שתי המדינות היו מורכבים, כל אתד משלושה גושים נפרדים, שהתתברו בשני צמתי

 הצטלבות: האחד לרגלי הר נצרת, שבו נשקו הגליל המערבי עם הרי השומרון, והגליל המזרתי(היהודי)

 עם עמק יזרעאל המערבי; והשני בדרום בין אזור הרי יהודה(הערבי) לבין רצועת עזה, ובין אזור התוף

 (היהודי) לבין הנגב. ירושלים צריכה ליהפך לאזור בין-לאומי. מחברי הצעה זו התוו תקופת מעבר של

 שנתיים, שבה יורשו לעלות ארצה 150,000 יהודים במכסות חדשיוח שוות.

 הודגש, כי שתי המדינות והאזור הבין-לאומי של ירושלים, שלא נכלל בגבולותיהן של שתי המדינות,

 תייבים לקיים ברית כלכלית, שתכלול הסכמים למטבע משותף, ברית מכס וקופה משותפת של הכנסות

 מכס. בכך הובטתה תמיכה כלכלית, גלויה ונסתרת מצד המדינה היהודית לאתותה הערבית. אין צורך

 לומר, כי תכנית זו הייתה פרי ספקות קשים ופשרות מרתיקות לכת מצד תברי הועדה השונים, שתתרו

 להגיעה להצעה אחידה. שלא ״יהא כל הדו״ח הסר ערך ויהיה מועד לנשלון חרוץ ואנו בעצמנו נהיח

 לצחוק" (גרנדוס).

 מבתינת עניני הביטתון וההגנה הייתה החכניח קשה מאוד ליהודים. 100,000 יהודים בירושלים

 היו מוקפים לפיה מכל עבר בשטת המדינה הערבית, שבה עברו דרכי החיבור וצינורות המים לירושלים

 העברית: הגליל המזרתי היה מוקף מארבעת צדדיו שטתים ערביים: אזור ההרים במרכז הארץ, שערכו

 האסטרטגי היה מכריע, נמסר בשלמותו לערבים. לעומת זאת נמסרו ליהודים יפו, והעיקר: תיפה,

 הנמל הבין-לאומי היתיד בארץ. עם זאת, היה בהצעות אלה צעד קדימה. הוועד הפועל הציוני שהתכנס

 באלול תש״ז(סוף אוגוסט 1947) בציריך ציין בסיפוק כי"רוב ניכר של הוועדה המליץ על הקמתה

 הקרובה של מדינה עברית עצמאית״, אולם"הטריטוריה שהוצעה היא הלק לא גדול של הטריטוריה

 שהובטתה בראשונה לעם היהודי על יסוד זכויותיו ההיסטוריות, ואין היא כוללת שטהים שנודעה

 להם חשיבות יתרה״. הוועד הפועל הודיע, כי ״העמדה הסופית של העם היחודי תיקבע לאחר שתקבל

 האסיפה (עצרת האו״מ) את התלטתה בשאלת אדץ-ישראל״.
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 הערבים קידמו את הדו״ח בהתנגדות מותלטת. הוועדה המדינית של ״הליגה הערבית״ הודיעה כי

 מדינות ערב יתנגדו להגשמת הצעות הוועדה בכל האמצעים העומדים לרשותן. ״אל-אהראם״ הקהירי

 כתב כי ׳׳ערביי ארץ-ישראל יפתתו במלחמה נמרצת להדוף את ההתקפה על מולדתם, ביהוד מאחד

 שיודעים הם שכל מדינות ערב תתמוכנה בהם בספקן להם אנשים, כסף ותתמושת״.

 הודעת הממשלה הבריטית על העברת מתסני הצבא הבריטיים מאזור שטת סואץ לאזור קניה

 שימשה אות, כי הבריטים השלימו עם ההכרת לותר על המזרת התיכון כבסיס לכותותיהם הצבאיים

 וענינם בנעשה באזור זה הולך ופותת.

 בשעה מכרעת זו תשובה הייתה עמדתה של התנועה הציונית לגבי עצם יכלתה לעמוד במבתנו של

 פתרון מהפכני כלשהו. לא כל העומדים בראש התנועה ולא כל אגפיה ומפלגותיה היו מוכנים לשאת

 במשא האתריות ההיסטורית הזאת. אולם בראש התנועה התיצב דוד בן-גוריון, שקיבל על עצמו את

 נטל ההכרעה בימים ההם. הוא פנה בי״ת בתשרי תש״ח(2.10.1947) אל אסיפת הנבתרים של היישוב

 העברי ואמר לה: ׳׳עלינו להודיע לעולם, לאומות המאוחדות, שאנחנו נהיה המבצעים, אנו בעצמנו,

 אנו רוצים, מוכנים ומוכשרים לפעול כממשלת מיד, מראשית תקופת המעבר, במקום הממשלה

 הבריטית המסתלקת מן הארץ״.

 הצעות ועדת או״מ הובאו לפני העצרת השנייה של האומות המאותרות, שנתכנסה ביום ב׳ דראש-

 השנה תש״ה (16.9.1947). המערכה הגדולה על גורלה המדיני של הארץ עברה אל מושב העצרת

 בלייק-םקסס שבניו-יורק.

 הדיונים והמאבק בעצות האומות המאוחדות

 בהתאם לתוקת האו׳׳מ הוקמה ועדה מיותרת (ועדת ad hoc), שבה השתתפו גציגים מכל 57

 המדינוח, שהיו חברות באו״מ בימים ההם, לדון בשתי הצעותיה של הוועדה.

 לפני ועדת ״אד הוקי׳ זו הביאו את טענותיהם של כל הצדדים הנוגעים בדבר. בשם הסוכנות היהודית

 הופיעו תיים וייצמן, משה שרתוק ואבא הלל סילבר. הם הודיעו על הסכמתם העקרונית להצעות הרוב

 בוועדת האו״מ. אולם הביעו את התנגדותם לשלוש הנקודות דלקמן: א. הוצאת הגליל המערבי מהלקה

 של מדינת ישראל, ב. מסירת ירושלים לתסות בין-לאומית, ג. הגבלת העלייה בתקופת המעבר.

 הערבים עמדו בסרבנותם המותלטת. הם דתו אפילו את הצעתו של המיעוט בוועדה. ג׳מאל אל-

 תוסיני, שדיבר בשם ״הוועד הערבי העליון״, הודיע כי הערבים ימנעו בכות את ביצועה של כל תכנית,

 חוץ מהקמת מדינה ערבית בכל שטחה של ארץ-ישראל.

 עמדתם של הבריטים לא הייתה מעודדת. עם פתיחת ישיבותיה של ועדת ״אד הוקי׳ בי״ב בתשרי

 תש״ת (26.9.1947), הכריז בפניה שר המושבות קריץ׳-ג׳ונס כי ״ממשלת הממלכה המאותרת אינה

 מוכנה לקבל על עצמה כפיית מדיניות בארץ-ישראל בכוח הנשק. בבואה לדון בכל הצעה להשתתף

 בביצועו של הסכם יהיה עליה לשקול הן את התאמתו של ההסכם לצדק, והן את שיעור הכוה שיהיה
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 צויד לנקוט בו על-מנת להביא את ההסכם לכלל ביצוע. - - אם לא יהיה הסכם כזה יהיה עליה

 לתכנן את הוצאתם המוקדמת ביותר של הצבאות הבריטיים והפקידות האנגלית מארץ־ישואל׳׳.

 בזכות הקמת המדינה היהודית טענו נציגיהם של כמה דומיניונים בריטיים, ארצות אמריקה

 הלטינית, פולין וצ׳כוסלובקיה. "לא ידוע לי הרבה על צינורות נפט״ - אמר יאן מסריק, נציגה של

 צ׳כוסלובקיה - ״אך ידוע לי על צינור אחד שזה כמה דורות נוזל בו הדם היהודי״. נציגי מדינות ערב,

 ועמהם הודו ופקיסטן, תמכו בתביעותיהם של הערבים. הכל ציפו לגילוי-דעתם של שני הגדולים:

 ארצות-הברית וברית-המועצות.

 בכ״ז בתשרי(11.10) הכריז הרשל מ. ג׳ונסון בשם ארצות-הברית, שממשלתו תומכת עקרונית

 בתכנית החלוקה, ותושיט עזרה כספית וכלכלית לביצועה במשך תקופת המעבר. הוא דתה את איומי

 מדינות ערב בהודיעו כי סותרות הן את מגילת האו״מ, שכל תבריו התתייבו להימנע ביתסיהם הבין-

 לאומיים מן האיום או מן השימוש בכוח. יומים לאחר מכן חזר הנציג הסוביטי סימיון צרפקין על

 הנתותיו של גרומיקו וטען כי ״לעס היהודי יש זכות למדינה יהודית, כשם שלכל עם יש זכות למדינתו

 הוא״.

 לאתר ויכות ממושך מינתה ועדת ״אד הוק״ בז׳ בתשון(22.10.1947) שתי ועדות משנה לבדיקת

 הצעות הרוב והמיעוט של ועדת האו״מ המיותרת. בוועדת המשנה אי, שעליה הוטל לבדוק את הגבולות

 המוצעים לשתי המדינות, שתוקמנה בארץ לאתר תלוקתה, ולקבוע את התאריכים והדרכים לביצוע

 ההלוקה, השתתפו כיועצים נציגי הסוכנות היהודית. לאתר דיונים ממושכים ניסתה ועדת משנה זו את

 התלטתה ובה הציעה כי המנדט הארץ-ישראלי יסתיים לא יאותר מהאתד באוגוסט 1948. בתקופה

 זו יפנו הכותות הבריטיים בהדרגה את הארץ. הבריטים נתבקשו לפנות את אתד מנמלי הארץ ולמסרו

 לרשותם של השלטונות היהודיים עד כ״א בשבט תש״ח (1.2.1948). ועדה מיותרת תישלח מטעם

 האומות המאותרות להתוות את הגבולות בין המדינה היהודית ובין הערבית ואת גבולות האזור הבין-

 לאומי של ירושלים. האו״מ יקים ועד של נציגי תמש אומות, שתקבל את סמכות השלטון לתקופת

 המעבר ותתתיל בהקמת מוסדות השלטון העצמאי בשתי המדינות התדשות. השלטון בירושלים יימסר

 לתקופת עשר השנים הבאות לנציג האו״מ.

 ויכוח חריף התנהל בקשר לגבולות המדינה היהודית. אנשי משרד התוץ האמריקני, שקיבלו

 את תכנית התלוקה כפאם שד, ניסו לקצץ בשטת היהודי. הויכוה התנהל על כל כפר והר. לנימוקים

 הכלכליים, המדיניים והאתנוגרפיים הצטרפו גם נימוקי ביטתון. כך באו תיקונים באזור הר הגלבוע,

 שמטרתם הייתה ״להבטיח לנו שורת משלטים במרומי הרכס״(ד. הורוביץ). לעומת זאת הוצא משטח

 המדינה היהודית אזור שדה-התעופה בלוד.

 ויכות קשה התנהל על גבולוח הנגב. משרד החוץ האמריקני נלחם לניתוק רובו של הנגב, וביחוד

 אזור אילת, משטח המדינה העברית. כאן פעלו תישובים אסטרטגיים אנגלו-אמריקניים. אזור הנגב

 היה תלק ממערכת הביטתון הבריטית שהשתרעה מאזור תעלת סואץ עד לעבר-הירדן. בשביל היהודים

 היה אזור זה מוצא לים-סוף ולמרחבי האוקינוסים המשתרעים ממנו והלאה. רק ברגע האתרון, לאתר

 שיתה דרמתית של ד״ר וייצמן עם הנשיא טרומן בט׳ בכסלו תש״ח(22.11.1947), באה התערבותו של
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 הנשיא והכריעה את הכף לטובת התביעה היהודית. נציגי ארצות-הברית נסוגו והסתפקו בקריעת

 אזור של 2,000,000 דונם מן הנגב הצפוני. סמוך לגבול מצרים, כדי לאזן במקצת את השטת שנמסר

- 62 ל- 55 מכלל השטת  ליהודים עם השטת שנמסר לערבים. בכך ירד אחוז השטת המיועד ליהודים מ

 של עבר-הירדן המערבי.

 הוועדה השניה, שהייתה מורכבת בעיקרה ממדינות ערביות ומוסלמיות, הביאה לדיון תכנית

 להקמת מדינה ערבית, שבה ייהנה מיעוט יהודי מזכויות שיינתנו לו בתסד הרוב הערבי. ברור היה

 מראש, כי להתלטה זו לא יהיה אלא ערך הפגנתי גרידא.

 בכל הפרשה הזאת מילאה בריטניה תפקיד של צביעות, שגבל בחבלה מכוונת. הבריטים לא ציפו

 כלל וכלל להתלטה על התלוקה, שהייתה עתידה להוציאם מתהומי ארץ-ישראל. עוד בסוף אוגוסט

 1947 נאמר בדו״ח של המודעין הבריטי, כי ״הדוח שייהתם בידי רוב הברי הועדה יציע צורה בל שהיא

 של פדרציה, סידור כזה, או כל פתרון אחר הנראה לעין, ידרוש נוכתות גוף שלישי בתקופת חמעבר״

 וברור היה לבריטים, כי על ״בריטניה הגדולה לקבל תפקיד זה״. כך זממו הבריטים להישאר בארץ,

 כשהם משוחררים, בתוקף התלטת המוסד הבין-לאומי העליון, מכל התתייבויותיהם לעם היהודי,

 שהיו כרוכות בהצהרת בלפור. ההחלטה על החלוקה גרמה להם אכזבה לא מועטת.

 הבריטים הכריזו כלפי תוץ על עמידתם מן הצד ועל נייטרליות מותלטת, אולם בסתר עשו כל אשר

 יכלו ללכד את מדינות ערב ואת אוהדיהם, כדי להכשיל את המאמצים להגיע לכלל החלטה מתייבת.

 לאתר שנודע כי ארצות-הברית וברית-המועצות הגיעו לכלל הסכם(דבר שהיה כשלעצמו יתיד במינו

 בימים ההם) ביתס לתנאי תמיכתן בתכנית התלוקה, נאלצו הבריטים לגלות פרצופם ולפעול בגלוי

 להכשלת התכנית. בל׳ בתשון תש״ח(13.11.1947) הצהיר נציג בריטניה, אלכסנדר קדוגן כי ממשלתו

 מסתלקת מכל מעשה העלול לערב אותה בכל צורה שהיא בביצוע התלוקה, בהקמת מיליציה ובארגון

 המשטר התדש. בריטניה תוציא את צבאותיה מן הארץ עד האתד באוגוסט 1948, ועד אז תשלוט

 בכל מקום שבו יתנו צבאותיה. שישה ימים לאתר מכן הודיע קדוגן, כי אין בריטניה מסכימה למסור

 את השלטון בארץ לוועדה שתבוא מטעם עצרת האו״מ. האנגלים ישמרו על שלטונם הבלתי מתולק

 בארץ-ישראל כל-עוד הם מחזיקים במנדט. פירושה הממשי של הודעה זו היה, כי אין בדעת הבריטים

 לפנות את הארץ בדרך הוגנת שתאפשר למוסדות הבין-לאומיים לקבל את השלטון בתנאים נורמליים,

 ולמסרו למדינות התדשות שתקומנה בארץ, אלא מתכוונים הם להפקיר את הארץ לתוהו ובוהו צבאי,

 פוליטי ואדמיניסטרטיבי, שבו עתידה המדינה היהודית הצעירה להיתנק.

 ״תכגיתה והתגהגותה של הממלכה המאותרת״ - אמר גיאורג גרנדוס, נציג גואטמלה בועדה -

 ״בהכרת שיביאו לידי שפיכות דמים בארץ־ישראל, אנו מזהירים, כי נהרי-נחלי דם יישפכו בארץ-

 ישראל, ואני אומר לכם מעתה, בטרם נאתר את המועד, כי המדינה האתראית לשפך דם זה תהיה

 הממלכה המאוחדת (בריטניה)״.

 בי״ב בכסלו(25.11) הובאו הצעות שתי ועדות המשנה לישיבת ועדת ״אד הוק״. ההצעה לחלק את

 הארץ ולהקים בה שתי מדינות, יהודית וערבית, נתקבלה ברוב של 25 קולות נגד 17.13 מדינות נמנעו

 ושתים נעדרו. ההתלטה הועברה למליאת עצרת האו״מ, שבה היה צורך ברוב של שני שלישים, כדי
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 שתהיה מתייבת את ארגון האומות המאותרות כולו.

 (״ספר תולדות ה״הגנה" חלק 2 כרך 3).

 עמדת לח״י להצעות ועדת האו״מ

 לח״י שבהה את המלצת הוועדה על סיום המנדט הבריטי, שהייתה בה הכרזה על השלטון הבריטי

 כשלטון זר, אבל מתתה ביקורת על הוועדה על שנמנעה מלהמליץ על חיסולו המיידי של השלטון הזר.

 כמובן נמחחה ביקורת על המלצח הרוב בוועדה לחלוקת ארץ-ישראל.

 לת״י קראה לציבור בגילוי דעת להתלכד סביב תכנית לאומית להמשיך את מלתמת התירות

 ולהשתתרר מסכנת האשליות ממדינה עברית מתולקת:

 ״א. ההמלצות של ׳׳הוועדה המיוחדת של או׳׳מ לענייני ארץ-ישראל" הן נסמן גלתי-מוצלח

 למצוא פשרה בין תביעות הצדק והעובדות האובייקטיביות לבין הגישה הסובייקטיבית של המדינות,

 מניגוד האינטרסים של הגורמים הבינלאומיים.

 ב. הוועדה המליצה על ״סיום המנדאט״. המלצה זו היא הברה בעובדה, בי השלטון הבריטי הוא

 זר לארצנו ובי המנדאט אינו יבול לשמש בםיס הוקי לשלטונו באן. הברה זו היא תוצאה של מלחמת

 התרות העברית, אשר הוכיחה לעיני כל את פשיטת רגלו של השלטון הבריטי והציגה אותו במשטר

 דיכוי בלתי מוסרי.

 ג. הוועדה נמנעה מלהמליץ על תיםול מיידי של השלטון הבריטי באדץ-ישראל. היא קבעה את

 המועד המעורפל ״בהקדם האפשרי", המשמש בידי הדיפלומטים הבריטים תכסיס ידוע להשהיה

 בלתי-מוגבלת. השארת השלטון הבריטי בארץ לשתי שנים נוספות, פירושה גרימת סבל נוסף

 לתושבי הארץ, לעם העברי, והפרעת התפתחותה של הארץ בתקופה זו. פירושה גם מתן שהות

 לבריטים להשקיע את הארץ בעזרת תככיהם באנדרלמוסיה, אשר תמנע הגשמת עצמאותה ו״תצדיק״

 את נוכתותם והמשכת שלטונם בתוכה.

 ד. הוועדה המליצה ברוב קולותיה על ביתור הארץ לנתתים, אשר ייקראו"ממלכת עבר-הירדן",

 ׳׳מדינה יהודית", "מדינה ערבית" ו ״איזור ירושלים הבינלאומי". המלצה זו מנוגדת תכלית ניגוד

 לדרישת טובתה של הארץ, של תושביה ושל העם העברי כולו. ארץ-ישראל היא אחת ושלמה מבחינה

 היסטורית, גיאוגרפית־פוליטית וכלכלית. היא מולדתנו ואינה ניתנת לתלוקה. ביתורה ליצורים

 מדיניים ננסיים יהפכוה לשדה-מריבה נצתי. ה׳׳מדיגות״ תיהפכנה לכלי-משתק בידי האימפריאליזם

 הבריטי. כאשר נהפכה "מלכות עבדאללה העצמאית״. הן תפשוטגה את הרגל מבתינה כלכלית

 ויושביהן יהיו עבדים למונופולין הזרים. הן תשמשגה קרקע נוחה לגירולן של רגשות שוביניסטים

 ולםיכסוכים מזויינים, אשר יסכנו את השלום במזרח התיכון ואף בעולם. ניתות ההלוקה לא יבוצע

 אלא בלוויתית שפך-דם רב, כאשר בהודו המתולקת. גם כאן ידאגו לכך הבריטים, שינצלו מצב זה

 להשתקעות קבועה של צבאם בארצנו.
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 ה. את פזיזותם ותוסר רצינותם הוכיחו רוב הברי הוועדה בקבעם בצורה פסקנית, כי ״שום פתרון

 לבעיית ארץ-ישראל אינו עשוי לפתור את הבעייה היהודית כולה". ״הבעייה היהודית״ תיפתר,

 אם יינתן לכל יהודי, הרוצה לחיות תיים לאומיים, לתזור למולדתו העצמאית, להשתתף בפיתוהה

 ולתרום ליצירתו התרבותית של עמו התופשי. הענקת עצמאות לארץ-ישראל השלמה ופתיתת

 שעריה לכל היהודים הרוצים לשוב אליה — הוא הפתרון לבעיית-הארץ ולבעיית־העם גם יחד.

 ו. העם העברי, השואף לתרות, לא ישלים עם ביתור מולדתו ועם שלילת זכותו לריכוז המוני

 בארצו. הארץ לא תשא את ניתותה לנתהים, העם לא יסבול את סגירת רובה של הארץ ואת בירתו

 הנצתית בפגי בגיה. ה״מוסדות״ וה״מנהיגים״, אשר עיניהם הוכו בסנוורי השלטון המדומה ב״מדינה״

 המתולקת — אינם מייצגים את האינטרסים של העם בהווה, לא את עברו ההיסטורי ולא את

 עתידו. הסכמתם להלוקה תתייב רק אותם בלבד ולא את העם ברציפותן ההיסטורית.

 ז. הציבור העברי נקרא להשתתרר מסכנת האשליות. קסמי ה״מדינה״ המחולקת מתעים, ההלוקה

 היא אור-מדוחים, היא לא תקום.

 הציבור העברי נתבע להתלכד מסביב לתכגית לאומית רחבה להמשך מלתמת התרות, להגברת

 כותנו בפיתוח הארץ ובהעלאת-אהיס, לפעולה מדינית קונסטרוקטיבית לרכישת בעלי־ברית בקרב

 הגורמים הבינלאומיים השואפים לשלום ולקידמה ובקרב העמים השכנים, חשואפים לעצמאות אף

 הם.

 העם העברי נקרא להתאזר למלתמה ממושכת להנשמת תביעותינו היסודיות: היסול השלטון

 הבריטי ופיגוי גמור של הצבא הבריטי ממולדתנו, עצמאות לארץ-ישראל השלמה, אשר תהיה

 מקום־ריכוז לכל היהודים הרוצים לחיות חיים של חרות לאומית.

 במתתרת — ט״ז אלול תש״ז

 לוחמי חרות ישראל״

 בינתיים הצהיר מיניסטר המושבות הבריטי כי ארצו תפנה את ארץ-ישראל לאתר שתתקבל

 התלטת האו״מ.

 על סמך הצהרה זו פרסמה לת״י גילוי דעת מיותר, כי ״הואיל ובריטניה נקטה תכסיס זה כלפי

 האו״מ, והואיל ודובר משרד המושבות הבריטי הודיע, שמיד עם סיום המושב של העצרת תתתיל

 בריטניה ביציאתה, אם ההחלטות לא תהיינה לפי רוחה - התליטו לותמי תרות ישראל להימנע

 מפעולות מלחמתיות עד תום מושב זה....

 החלטה זאת, אינה נוגעת בתגובות על פרובוקציות ואכזריות מצד השלטון הבריטי וקלנסיו:

 בנוסח המלא של גילוי הדעח נאמר:

 ״א. בהיסול השלטון הבריטי בארץ-ישראל, הרתקת האדמינסטרציה שלו ופינוי צבאותיו, ראינו

 תמיד את התנאי היסודי להגשמת מטרותיו של העם העברי והשלטת סדר, שלום ודווהה בארץ

 הזאת.

 ב. מלחמת המחתרת העברית וההעפלה הם שערערו את היסוד ה״משפטי״ וה״מוםרי״, שעליו
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 השבה האימפריה לבסס כאן את שלטונה.

 ג. מלחמתו זו של העם העברי הכריתה את בריטאגיה להסיר את המסווה המאנדאטורי והציגה

 את שלטונה כשלטון של אוקופאציח ודיכוי. מלחמה זו — על רקע שקיעתה של האימפריה

 — היא שאילצה את בריטאניה לפגות אל ארגון האומות המאותרות ולהצהיר על נכונותה לפיגוי

 הארץ.

 ד. אולם הצהרה זו אינה אלא תכסיס והאחזת עיניים. מטרתה להפחיד את הציבור העברי,

 להסית את הערבים ולסתוט מארצות-הברית סיוע להמשכת שלטון האימפריה בארצנו.

 ה. בריטאניה לא תוותר על שלטונה ובסיסית במולדתנו. אלא אם כן תהיה אנוסה לכך; אם לא

 תעלה לה ישיבתה כאן במחיר יקר ברכוש ובנפש, מחיר שאין בכותה לשלם היום. על-כן מוצדקת

 המלהמה בה היום יותר מאשר עד כה.

 ו. אולם הואיל ובריטאניה נקטה תכסיס זה כלפי או״מ והואיל ודובר משרד המושבות הבריטי

 הודיע, שמיד עם סיום המושב תתחיל בריטאניה ביציאתה, אם ההחלטות לא תהיינה לפי דוהה

 — החליטו לותמי תרות ישראל להימנע מפעולות מלתמתיות ער תום מושב זה. עד אשר תתגלנה

 לעיני כל התרמית והשקר שבהודעת משרד המושבות ויתברר, כי אין בריטאניה מוציאה את צבאח

 וממשיכה בשלטוגה האימפריאליסטי.

 ז. החלטה זו אינה נוגעת בתגובות על מעשי פרובוקאציה ואכזריות מצד השלטון הזר וקלגסיו.

 במחתרת — י״ח בתשרי תש״ח

 לוחמי תרות ישראל״.

 ההודעה על הפסקת הפעולות עלולה הייתה לעורר תמיהה ואולי תסיסה בקרב החברים. מרכז

 לת״י ראה צורך להעביר דברי הסבר מדיניים אל תברי המתתרת למען מנוע אי-הבנות.

 בדברי ההסבר הוזכרו הפסקות הפעולות הקודמות של לח״י, ואילו ההפסקה הנוכחית נובעת מתוך

 בתינת אמיתות הכרזת הבריטים על כוונותיהם ליציאתם את הארץ.

 "בשולי"גילוי הדעת״

 א. הנצחונות האסטרטגיים

 בתולדות מלתמתנו זכאים אנו לציין שורה ארוכה של נצחונות. היו נצתונות שליליים וחיוביים,

 צבאיים ומדיגיים, טכסיסיים ואסטרטגיים. ודאי שהיו גם כשלמות. וכי תיתכן מלהמה בלעדיהם:

 הפרט, אם זו מלחמת עם קטן וליתר דיוק חלקו הקטן של עם קטן באימפריה. ובפרט שזו רק

 התחלת המלהמה, מלתמת הבלתי-מנוסה במנוסה? אכן, היו כשלונות. אך בשנים עמדנו והתגברגו

 עליהם: בכות ראייתנו המדינית ובכוח רוהנו — הבלתי שבור. שני אלה — כוהם היה עדיף על

 כוח הכשלונות. ועל כן זכינו ועוד נזכה לספור מספר רב ואיכות רבה של נצתונות.

 תודש שבט תש״ב נהשב לתודש המכות חאיומות ביותר שניתכו עלינו. בו בחודש חשב האוייב
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 וחשבו ובים בציבוו העבוי, שכוח ״מוזר" זה, שקם להילחם בבויטאניה על חוות ישואל —

 חוסל. ובו בחודש היה נצהוננו הואשון. לא חוםלנו.

 עצם מלתמת העולם. המלחמה בהיטלר נתשבה בעיני רבים ככשלון הראיה המדינית של יאיר,

 שראה בבריטאניה את האוייב ב״הא הידיעה". חלפה המלחמה. היטלר הושמד ועתה כבר יודע העם

 העברי את ההבדל בין צורר בגולה ואוייב במולדת, בין משמיד גיטאות ומונע תירות.

 כלפי האוייב הרי היה זח נצחון צבאי טכסיסי, שדחיגו אותו למבצרים ומחגות גירשו, שהטלנו

 עליו את הפהד ביום ובלילה בדרך ובתוככי המבצר.

 כלפי אלה שחשבו שבדרך היא דרך מלתמה צבאית — תיאטרלית, דרך הקוממות ומרד —

 נצחנו בהוכחת נכונות דרכנו במסיבות אלה, דרך מלהמה מן המחתרת, דרך "פגע וברה", והוכחנו

 שאין להפריד בין פגיעה ברכוש ובנפש.

 וכלפי העולם כולו היה גצחוגגו שהצלחגו להעלות את העם העברי משפל מבקשי חסד, פליטים

 מחפשי מקלט, לדרגת עם לוהם על תרותו.

 ובשטח המדיני הצלחנו להוכיה כי אין בריטאניה בארץ הזאת לא שופט ולא מנדטור. כי אם

 כובש זר, היושב למען האינטרסים שלו, והצלתנו לשתרר את העם העברי מתואר הגנאי ״שותף

 האימפריאלחם הבריטי".

 כל אלה היו נצתונות המתתדת הלוחמת ובראש ובראשונה נצהוננו אנו.

 ועתה הגעגו לשגי גצתוגות אסטרטגיים השובים מאוד.

 1. העברת הבעייה לאו״מ. אין זה משמע, שצפויה לנו משם גאולה קרובה ושלמה. אך ההצלהה

 היא בזאת שהוצאנו את בעיית הארץ ובעיית מלתמתנו מאותן הסימטאות האפלות הצדדיות,

 אשר השבו מדינאי בריטאניה ושותפיה המנהיגים הציונים לטפל בהן עוד הרבה הרבה שנים.

 לדרך המלך, לשדה המערכה הבינלאומית. שוהררנו מהאפוטרופסות הבריטית.

 2. הודעתו האתרונה של מיניסטר המושבות הבריטי על יציאת בריטאניה מארץ-ישראל.

 ב. הם יוצאים!

 עד כמה שלא ייראה הדבר מוזר, הרי הוא ריאלי בההלט. אכן מה שנראה היה לפני שנים מספר

 ״כרעיון של קומץ מטורפים", מצטייר היום כאפשרות ממשית מאוד.

 ודאי שזה טכסיס. אך הטכסיס מסוכן מאוד. אין מצהירים על נכונות לצאת תיכף ומיד, אלא

 אם כן נאלצים להטיל קלף איום זה. ואכן קלף הוא זה. ובכל קלף אין זה עניין של חישוב-מראש

 ובטתון-מראש. ייתכן מאוד שהקלף לא יצלית; ייתכן מאוד שהמשתק ייכשל; ייתכן מאוד שהאיום

 לא יבהיל ולא יפעיל את אלה שכוונתו היתה להבהיל או להפעיל. בריטאניה יכולה לזכות בהרבה

 בקלף זה. היא יכולה לזכות במאנדאט חדש, כלומר: ייפוי כוח של או״מ להגשמת תוכנית מוריסון.

 היא יכולה להפסיד באו״מ ולזכות בארצות הברית. לקבל עזרה כספית, מוסרית ואולי גם באנשים

 מארצות הברית. וארצות הברית שקולות כגגד כל החלטה של או״מ. היא יכולה להביא לידי מלתמה

 ערבית-יהודית. כל אלה הם סיכויים טובים בהטלת הקלף הזה; אנו יוצאים. ויש להודות: חמשחק
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 הוא יפה. הצעד הוא הריף; בדור שבריטאניה לא היתה משחקת"א-באנק" בזה, לולא שילוב מצבה

 התמור בבית ומצבה התמור בארץ. בבית — אדמה בלי אנשים; כאן — אנשים בלי אדמה, בלי

 בית בטות, בלי כביש ובלי רתוב. ובגלל חומרת המצב כדאי היה לה לבריטאניה לשחק משחק זה.

 ודאי שהיא היתה רוצה להשאר כאן עוד הרבה זמן ״בתפקיד״ אך אנחנו מייקרים מאוד את מילוי

 ״התפקיד״ הזה. על כן, עם כל הטכםיסיות שבהצהרה, חייבים אנו להבין שעצם השימוש בטכסיס זה

 גסיגה הוא, והמשתמש בתכסיס שוקל יפה גם את האפשרות של אי-הצלתה. אלא מאי? הוא עשה

 את התשבון: אם עלי לצאת, הרי מוטב לצאת ולא לברות.-

 כמובן שהמצב האידיאלי הוא — בריתתם. פשוט — בריתה, ללא תקופת ביניים, ללא

 תנאים, ללא פיצויים וכוי. אולם בריתה כזו בימי שלום בעולם כמעט שלא תיתכן. על כל פנים —

 הזקה מדי עוד האימפריה בבדי להסוות בריהה זו במסווה יציאה.

 התפקיד הראשון הוא, כמובן, לא לאפשר לה, למנוע את היציאה על ידי מילוי ״תפקיד״. לא

 גאפשר לה לבריטאגיה למלא כאן כל תפקיד, ויהי זה גם תפקיד — הגשמת התלוקה, כפי שרוצים

 הציונים. ומה עוד כשאין היא כלל מתכוונת לתפקידים ״ציונים״ כאלה. היא מתכוונת להיסול

 פוליטי כלכלי של הציבור העברי ולהחנקתו. ובכן, תפקיד המשך המלהמה הוא למנוע ממנה מילוי

 כל תפקיד.

 תפקידנו השני הוא לשוות ליציאתה יותר ויותר אופי של בריתה. כי אם היא תצליה להגניב איזו

 תוכנית יציאה אתרי תקופת הביניים (כעין מצרים, או התוכניות הראשונות בהודו), הרי ששנים

 אלו תלכנה לאיבוד. ולעם העברי ולארץ העברית אין זמן לאבד. את יציאתה יש קורם כל להוציא

 מהצהרה למציאות. שנית — יש להחישה. ומכות בתומר ובנפש עלולות להחיש תהליך זה לאור

 מצבה בבית.

 ג. ובכל זאת: גילוי הדעת

 לאור האמור ודאי יתמהו לוחמים רבים עוד יותר לגילוי הדעת שגתפרסם כאילו הוכרזה הפסקה

 במלתמה עם תום ישיבת או״מ. וכמובן שיש יסוד לתמיהה זו. אמנם מטעמים שאין כאן המקום

 לעמוד עליהם, היתה הפסקה מסויימת בפעולות בין כה וכה. וייתכן שההפסקה הזו שלא הוכרזה

 גמשכה יותר מאשר עלולה להימשך זו שהוכרזה. ובכל זאת יש חשיבות רבה דווקא להכרזה המוכרזת.

 ואולי הכרזתה של ההפסקה מקבלת משקל כבד יותר מעצם ההפסקה כמו — שהצהרתו של קריץ׳

 ג׳ונס על היציאה ברגע זה השובה יותר מהיציאה עצמה.

 כדאי להיזכר ברגע זה, שזוהי הכרזתנו השלישית להסכמה להפסיק זמנית את הפעולות. ואולי

 כדאי שהלותמים יעמדו על שלושת המקדים השוגים זה מזה. מקרה ראשון היה בימי הדיון על"מאה

 האלף". אז הודענו, שאס תסכים בריטאניה להכניס עד סוף השגה מאה אלף יהודים מוכגה המחתרת

 למשך זמן מה להימנע מפעולות העלולות להפריע עליה זו. אך הזהרנו בפירוש: הם לא יסכימו, אך

 כדאי היה להוציא מידיהם את הנשק ולהוכית: ראו, ״הטירור" איננו אלא אמתלה. הם לא יסכימו

 לעליה אף אם יובטת להם שלא יהיה"טיהר".
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 מקרה שני היה נימי הוועדה של או״מ. אף כאן לא השלינו את עצמנו אף פעם. תמיד הערכנו

 את האו״מ לא לפי האידיאל שהוא הייב להיות כי אם לפי המציאות. בעצם הופעת ועדה בינלאומית

 ראיגו הישג וראינו בו הישג שלנו. היה בזה מעין הוצאה רשמית של ארץ-ישראל מזכות שיפוטה

 היחיד של בריטאניה. בהכרזתנו אז באנו להפגין את יהסגו החיובי לעובדה הזו, לעובדת הוצאת

-  האח משיפוטה של בדיטאניה ועל כן הדגשנו השכם והערב את כוהה של הוועדה מכוחה של אי

 תלותה.

 ועתה מקרה שלישי.

 מראשית מלתמתנו תבענו: יציאת הבריטים. והנה אירע ׳׳הנס״. בריטאניה מצהירה על נכונותה

 ורצונה לצאת. ושוב: יודעים אנו יפה כי טכסים הוא. יודעים אנו יפה כי צביעות היא זו. אך הרי מוטב

 שידיעה זו תצא מתתום הבנתנו הסובייקטיבית לעולם הגלוי האובייקטיבי. ומכאן שהצהרה זו לא

 נאמרה סתם לתוך ההלל הריק של העולם והזמן, כי אם בפני מוסד מסויים, הדן בהצעות מסויימות.

 ואשד עליו לההליט במשך זמן מםויים, הרי המשתק הוא משתק שאינו יכול להמשיך בלי סוף, הרי

 אפשר לענות על משתק במשהק על קלף בקלף.

 אתם מודיעים על יציאתכם. ברוכה יצאתכם. לו הודעתם סתמית, היינו צותקים כי אף פעם לא

 עמדתם בדברכם, אלא כיוון שאתם ״מאיימים" ביציאה מיידית ואתם מהכים רק להתלטת או״מ, הגנו

 ואמרנו לכם, הננו ואמרנו לעם העברי, הגגו ואמרגו לאומות העולם:

 — הם מעמידים פני צביעות ותמימות: אנו יוצאים.

 — נביע לאמיתו רגש של שמתה ושקט: טוב מאוד.

 — הם מכינים מכות?

 — ואנו נכין כפל כפליים.

 כי מהר מאוד תפוגנה כל האשליות בקרב הציבור העברי ומהר מאוד תפול מסכת הצביעות

 ותתגלה הקנוגיה.

 וכשמצד אתד גושמים במהירות ובתום ציוגים-מצפי-ישועות קרובות, ומצד שגי נושמת

 בקדתתנות בריטאגיה במחלת הקצרת ורוצה בצעקת ״אגו יוצאים״ להרווית קצת אוויר — גגשום

 אנתנו נשימות עמוקות וארוכות בשקט ובבטחה״.

 פעילות לת״י בתקופת דיוני ועדת האו״מ

 כזכור, לח״י תידשה את התקפותיה נגד מטרות בריטיות בין ה- 18 ביולי ל- 24 בו, כדי לתת תוקף

 לאזהרותיה נגד הפסקת אש תד-צדדית.

 גם לאחר התאריך הזה נמשכו ההתקפות, אך בשל דיוני הוועדה היו מצומצמות ביותר.

 ב- 25 ביולי 1947 נתגלו מוקשים שנזרעו על-ידי לח״י בתיפה. כן נורו יריות על משמרות הצבא

 והמשטרה הבריטית. שני חיילים ושני שוטרים בריטים נפצעו.
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 ב- 26 ביולי נהרגו שני תיילים בריטיים על יד מוצא, ירושלים, כאשר עסקו בתיקון כבל טלגרף.

 לכבל הייתה מתוברת פצצת מלכודת שהוטמנה ע״י אנשי לת״י. שמונה תיילים בריטיים נפצעו. גשר

 עץ שהוקם במקום הגשר שפוצץ בין בנימינה לזכרון-יעקב, הועלה באש ונשרף.

 ב- 29 ביולי הותקף שוטר בריטי ביריות בחיפה על-ידי אנשי לח״י ומת מפצעיו.

 ב- 7 באוגוסט תובלה מסילת-ברזל ליד עזה על-ידי יתידת לח״י. פוצצה רכבת ליד היפה. ניזוקו

 12 קרונות-נפט. ניזוקה המסילה באורך של 250 מטר. ליד תדרה פוצצו שתי מכוניות צבאיות על-ידי

 יתידת לת״י ונפצעו שני קצינים, שני סרג׳נטים וארבעה תיילים נפצעו.

 ב- 9 באוגוסט התפוצצו שני מוקשי-מגע תתת קטר רכבת צבאית שבאה מקהיר, בקו לוד-היפה.

 שישה קרונות ירדו מן הפסים והמסילה נהרסה. נהג הקטר נהרג. מספר תיילים בריטיים נפצעו.

 ב- 11 באוגוסט התקיפו יחידות לת״י 3 מכוניות צבאיות בדרום.

 ב- 21 באוגוסט מכונית צבאית בריטית עלתה על מוקש דרכים ליד נתניה. שני תיילים נפצעו.

 ב- 3 בנובמבר שוחררו על-ידי חברי לח״י מתא הכלא של משטרת אפ״ק, שני עצורים, אשר נעצרו

 בתל-אביב על-ידי שוטרים בריטיים בשעת הורדת השלט ״רחוב אלנבי״. הנשק פורק מעל השוטרים

 והותרם.

 בימים אלה הוצאו להורג שני בלשים על-ידי לת״י.

 ב- 30 באוקטובר 1947 נורה ונהרג בירושלים יהושע צרפתי. נגד צרפתי הוצא פסק-דין מוות בעוון

 שיתוף פעולה עם הבולשת הבריטית.

 ב- 3 בנובמבר נורה ונהרג שלום גורביץ, סרג׳נט בבולשת, בעוון פעולותיו נגד המתתרת.
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 פרק חמישים

 שוב בריחות מן הכלא ־ רצח צעירי לחייי

 בריחות

 שתי בריתות בוצעו בשלהי קיץ 1947 על-ידי אנשי לחייי מבתי-הסוהר: כריתתו של רב ברמן(עוזי)

 ממתנה המעצר בלטרון ב-19 בספטמבר 1947 וכריתתו של אנשל שפילמן ב-22 באוקטובר 1947

 מבית-הסוהר המרכזי בירושלים. נסיון בריתה המונית ממתנה לטרון סוכל, לאתר שנתגלתה מנהרה

 באורך 100 מטר שנחפרה בידי אנשי לת״י ואצ״ל.

 סיפורי הבריתות מתוארים להלן:

 בריחתו של דב ברמן(עוזי) ממחנה המעצר בלטרון

 דב ברמן גוייס ללת״י בהיותו נער בן 16, תניך ה״שומר הצעיר״. דב לא נדבק בתיידק השנאה

 והשיטנה, שתנועה זו התדירה בתברה כלפי המתתרת. בתתושתו הבריאה ידע, כי התעמולה, רוויית

 הארס, חסרת שהר ובשקר יסודה. נפשו כאילו ציפתה בערגה שמישהו יבוא ויקרע את מסכת השקרים

 של"תנועת העם" שלו ויגאלו ממנה.

 דב, עוזי הג׳ינג׳י, בכינויו, הפך ללותם אגדי, שמעטים היו כמוהו אפילו בתוך לת״י, אשר נתברכה

 באמיצי לב רבים, הוא השתתף בפעולות רבות, ביניהן בהתקפה על בתי-המלאכה של הרכבות בתיפה

 והיה בין היהירים שהצלית להתלץ תי מטבעת הרצת.

 ״עוזי״ השתתף בפעולות התרמת כסף בבנק"ברקליס" בת׳׳א. בשעת הפעולה ברחוב, הבחינה בו

 אישה. היא הופתעה מאוד שהרי הכירה את דב, תניך ״השומר הצעיר", כבתור טוב והגון. כנראה זעזעה

 אותה הפתעה זו, והיא הלכה והודיעה על כך לגורמים יהודיים. בעקבות ההודעה הגיעה המשטרה

 לביתו של ״עוזי" ועצרה אוחו. הואיל ולא היה מספיק חומר ראיות כדי להעמידו לדין, הוא הועבר

 למתנה העצירים בלטרון, שם ישב שני ימים בלבד. למה רק שניים? כי כך הודיע בפירוש לחברים
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 במעצר: ״לא אשב יותר מיומיים: חידות או מוות״. אמר ועשה! תתילה השיג צבת. כדי להיות קל

 תנועה הסתפק בגופיה ותחתונים לגופו, וניגש לעבודה בתשכת הליל. ביום 28 בספטמבר 1947 תתך

 גדר אתר גדר. כל אימת שעבר משמר, נצמד לאדמה וכך המשיך עד שיצא מהמתנה. כשהגיע לכביש

 עצר מונית. הנהג היה ערבי. "עוזי״ סיפר לו כי התנפלו עליו שודדים, לקתו ממנו את הכל והשאירוהו

 רק בגופיה ובתתתונים. נכמרו רהמיו של הנהג הערבי על ״השדוד״ והסיע אותו בתינם עד תולדה.

 בתולדה הוא קיבל בגדים, ולמתרת בוקר התייצב בתל אביב להמשך המלתמה. ״עוזי״ נהרג בקרב על

 ירושלים במלתמת העצמאות, בתמוז תש״ח.

 בריחתו של אנשל שפילמן מבית־הםוהר המרכזי בירושלים

 ב- 22 באוקטובר 1947 ברח אנשל שפילמן, מהפעילים המרכזיים של לת״י מהכלא המרכזי

 בירושלים, בו ישב שלוש ותצי שנים. הוא נשפט ל- 10 שנות מאסר בגין התזקת נשק.

 התיאור המלא של בריתתו מתועד על-ידי אנשל שפילמן בספר"כך ברתנו לתזית":

 ״בדדו מנקה הארובות

־ 22 באוקטובר 1947, מהכלא המרכזי בירושלים.  תאור בריתתו של אנשל שפילמן, איש לח״י, ב

 קדמו לבריהה — נםיונות בריחח אחרים, שנכשלו. עדות אישית.

 גאסרתי בתל-אביב בליל שבת, 11 במארס 1944. אתרי שעבר עלי הזעזוע הראשון — הרגשת

 הכשלון הנוראה — הועליתי על טנדר של המשטרה, כידי קשורות לאחורי בחבל שקצהו נתון

 בידיו של סמל בריטי. הובאתי לבית המעצר ביפו והוכנסתי לתא אפל וצר. הדלת נסגרה מאהורי, דית

 הריף של זיעה נדף בתא. בתושך נצצו עיניים רבות של אסירים פליליים ועצורים אהרים.

 המתשבה הראשונה היתה — בריהה; לשכות מהמציאות האיומה בה אני נתון, לברוה מידי

 השובים השנואים עלי ביותר — נציגי השלטון הזר, לברוח על מנת לתזוד למתתרת, משאת

 נפשי.

 רצון הבריהה לא נבע מתוך פהד מפני המשפט דווקא או מתנאי מעצר קשים — הגס ששלילת

 התופש היתה מצב מדכא ביותר, וכל אהד שישקיע מאמצים כדי להחלץ ממנו — שכן זהו טבע

 האדם. כל מי שהצטרף ללוחמי-חרות־ישראל ידע, כי הוא צפוי לסכנות וקשיים מרובים, אולם

 היינו חדורים אמונה חזקה בצדקת דרבנו ובתשיבות שליתותנו הבלעדית; וזו נתנה לנו את הכוח

 לעמוד בתנאים הקשים ביותר. חובתנו להמשיך במלחמה בבריטים, והנה עתה נותקתי מכל זאת,

 והעתיד הצפוי לי — בטלה, חוסר-מעש והפסקת השתתפותי הפעילה במלחמה למען השחרור.

 הלילה הראשון שלאחר ההלם היה גדוש תקירות, איומים, נסיוגות הפחדה, סחיטות וגס מכות.

 אגי זוכר, כי המכות לא הכאיבו לי פיזית: פשוט סגרתי את פי. אטמתי את חושי ואת מוחי, לא

 הקשבתי לשאלות והייתי פטור מלחשוב על תשובות. התייתדתי עם כשלוגי.

 למתרת בבוקר, ובימים הראשונים של אותו שבוע, הסתובבתי בחצר בית הכלא ביפו. בשעת
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 הטיול היומי הקבוע, בתברת יתר האסירים והעצורים, הסתכלתי על התומות ועל הגדרות שמעליהן,

 שלא היו גבוחות ביותר. בעזרת אדם אחד אפשר להתרומם עד לגדר התיל, אהד כך להשתלשל בעדה

 ולקפוץ התוצה, לרוץ ולבדות. כדאי לגסות, אולי יוכתר הנסיון בהצלחה — תשבתי... אבל היכן

 פוגשים כאן באדם, שאפשר לסמוך עליו? הלא כל הסובבים אותי הם פושעים פליליים, או סתם

 אגשים שםרתו. ואיך אפשר לפנות אל אהד כזה ולבקש עזרה הכרוכה בסיכון מצדו? מצד שני תשבתי

 בלבי: מה יש להפסיד? כדאי לנסות״. קיננה בי גם התקווה, שחברי יתקשרו עמי מבחוץ ויציעו דרך

 בריחה — אך לשווא, איש לא התקשר אלי.

 כעבור כמה ימים הועברתו מיפו לבית-הסוהר המרכזי בירושלים. בזמן ההעברה הייתי סגור

 במכונית מעצר, שני שוטרים מזוייגים שמרו עלי ואני כבול בידי וברגלי. לא יכולתי להימלט.

 במבט ראשון לא השאיר עלי בית הסוהר המרכזי בירושלים רושם מעודד מבתינת אפשרויות

 בריהה:גדרות תיל על גבי גדרות תיצוניים, שער ברזל כבד, קירות עבים מאוד, תלונות מסורגים

 ומרושתים ברציפות, שכבה על גבי שכבה, שמירה הזקה למדי בחוץ ועל הגגות. ההצר ששימשה

 לטיולים יומיים, היתה מוקפת תומה גבוהה ומתויילת. דלתות הברזל שבפתהי התאים הוברתו

 בבריחי ברזל ובמנעולים בבדים, הרצפה היתה מרוצפת אבגים גדולות מסותתות. התנהל משטר

 מבוקר וקפדני ביותר, שכלל ספירת נוכתות שלוש פעמים ביום. הקשר עם ההוץ היה רופף מאוד.

- 400 ערביים — ביניהם מפקדי הכנופיות, - 600 אסירים, כולל יותר מ  בבית הסוהר היו כ

 שהשתתפו במאורעות 1936 - 1939. בין האסירים היהודים גם הברים מארגון ה׳׳הגנה״ — חברי

 קיבוצים וחניכי קורסים שנאסרו בשעת אימונים בנשק, ביניהם תברי גבעת-בדגר, תולדה ובית-

 הערבה. רובם גאסרו בעת החיפושים, שערכו האגגלים בקיבוצים אחר נשק מוסתר שהיה מיועד

 להגגה בפגי הפורעים הערביים. בין אסירי ה׳׳הגנה" היו: לייב סירקין(שריג), אליהו סחרוב, דוד זקס,

 שמואל ללקין, םטשבסקי(ד״ר סביר), דוד לוין, גדעון פלאי ז׳׳ל ואתרים. הוותיקים מבין האסירים

 היו תברי לת׳׳י, שנשפטו למאסר עולם, לתמש-עשרה, ולעשר שנים. ביניהם: יהושע זטלר, משה

 סבוראי, יהושע ישראלי, ניסים ראובן, מיכאל בן-יוסף, עזרה תבואה ואליעזר בן-עמי. בצינוק ישבנו

 מבודדים צבי תבורי, דוד מאירי-בגין, אני וכן שני אנשי אצ׳׳ל, אבטליון איוב ושמעון עמרני ז״ל. אהד

 כך הובא לבית הסוהר גם מתתיהו שמואלביץ כשהוא פצוע ברגלו.

 כעבור מספר ימים נחרדגו כאשר הובא לבית-הסוהר ד״ר ישראל אלדד, שהיה הבר מרכז לה״י,

 כשהוא פגוע קשה בגבו, תלקי גופו נתונים בנבם, והוא נמצא רוב הזמן בעלפון של נמנום ופקיתת

 עיגיים עייפה לסירוגין, וסבנה גשקפת לתייו.

 האנגלים חשבו, כנראה, בדרך זו לדכא את דוהנו, אבל ללא הועיל. מבלי לראות איש את הברו,

 דיברנו וקראנו זה לזה. פיזמנו שירים, ולאט לאט בקעה שירה בציבור מכל התאים והיתה כמקהלה

 של מורדים הכמהים לתופש ולדרור. נשפטתי ב- 10 ביוני 1944 וגזר הדין היה עשר שנות מאסר.

 הוכנסתי לתא מספר 18 תא אסירי לח״י.

 מתתיהו שמואלביץ, שהיה מנוסה בתפירות מנהרה במהנה המעצר בלטרון, דרכה ברהו להופש

 20 אנשי לח״י, חציע להתחיל בתפירת מנהרה מתא זה, שתעבור מתתת ליסודות הבנין —



 238 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 וההוצה. תכנית זו לא בוצעה כיוון שלא היינו בטוחים בי ניתן לחפור בעומק הקרקע הירושלמית

 הסלעית. בינתיים הועברו מתי, יהושע ישראלי, משה, דוד וצבי תמרי, ביהד עם כמה אנשי אצ״ל,

 לבית הסוהר בעכו.

 בינתיים צצה תכנית, להבקיע הוד בקיר הפונה להצר התיצונית, לא הרחק מהשער האתורי

 לכיוון מנרש הרוסים, דרכו נוכל לצאת ולברוח. נקודת ההתחלה שנבחרה היתה מתחת למיטתו של

 אליעזר שקיבל "יתס מיותד" ובין היתר הותר לו לישון על מיטה, במקום על מזרון קלוע סמרטוטים

 על הרצפה.

 בתא מספר 17, משמאלנו ישבו בתהילה ערבים, ואחר כך הותלפו באנשי אצ׳׳ל וביניהם מפקדם

 יהושע טמפלר (אליהו זנד) ז״ל, אליעזר סודיט (״קבצן״). בתא זה ישב תקופה קצרה דב גרונר,

 שהועלה לנרדום בכלא עכו. בתא 19, מימיננו, ישבו אנשי אצ״ל: דב אפרת, היים גרדובםקי(במר),

 אבטליון איוב, שמעון עמרני ז״ל שנפלו בפריצת כלא עכו, יעקב הנדלמן ז״ל ויבדלו לחיים ארוכים

 ג׳קםון, יצחק דוזין, חיים גלובםקי ואתרים. תא מספר 20 היה הקיצוני בשורה, צמוד למשרד בית

 הסוהר. בהא זה ישבו אסירים פליליים יהודים, השפוטים לתקופת מאסר ארוכות ואף למאסר עולם

 על מעשי רצת. מולנו היה תא 31 — אולם גדול, ששימש אסירים ערביים, ולאתר מבן היה מקום

 מעצרם של 31 אנשי אצ״ל ובראשם איתן לבני, עד לאחר משפטם עת הועבדו לכלא עבו.

 בניין בית הסוהר הוקם על-ידי התורכים לפני מאות שגים. גילינו, כי משני צדדי חקירות

 קבועים אבנים גדולות מסותתות, גלויות מבחוץ ומטוייחות מבפנים. בין שתי השכבות האלה היה

 מילוי של שברי אבגים ופסולת. עובי הקיר כולו היה מטר ויותר. התגבש הרעיון, לסלק מהקיר את

 האבנים הפנימיות הראשונות ובמקומן לקבוע מכסה בתוך מסגרת עץ שאפשר יחיח לפתחה ולסגרה

 במהירות, את ההריץ בין המכסה והמסגרת לסתום בגבס, ולסייד כל ערב את המקום. היות ועבדנו

 בבית הסוהר בכל מיג י עבודות. כגון: נגרות, מסגרות, תייטות, דפוס ומקצועות אתרים, היתה לגו

 גישה למכשירים, עצים וברזלים, באמצעותם נעזרנו לבנות את המסגרות והמכסים, וכן לתיצוב

 וחתירה בקירות.

 במסגרת ובמכסה תקענו מסמרים קטנים. מתחנו ביניהם חוטי ברזל דקים שתי וערב, מרתנו

 עליהם שכבה דקה של גבס וקבענו אותם בתור אשר בקיר שנתהווה אתרי שהורדנו את שכבת הטית.

 טייתנו שנית את השברים והסדקים שנתהוו בין המסגרת וטיח הקיר, סיירנו והעמדנו פרימוס דולק

 ליד המכסה מתתת למיטה, כשהשמיכה מכסה מעל. אחרי כשעה הכל היה יבש. הפעולה הזאת חזרה

 ונשנתנה כל ערב.

 בין המיטה לדלת הכניסה לתא — דרכה היה הסוהר מציץ לוודא שהכל כשורה — עמד

 השולחן. סביבו ישבו כל התברים. משתקים, שרים, עושים עבודות פיסול בעץ, !...מרעישים כדי

 ״לכסות״ על האיש, השוכב מתתת למטה וחופר בקיר. כדי לא לעורר חשד, כי חסר אדם בחדר,

 התקנגו בובה מסמרטוטים בדמות אדם שוכב על מזרוגו. גופו ופניו מכוסים בשמיכה, ורק כדי להגיע

 לידי פתיהה מהירה וקלה של המכסה, גוללגו מדפי גייר גלילים בצורת קש שתיה, דהפנו אותם

 בחריץ בין הפתח והמסגרת, מרהנו שכבה דקה ביותר של גבס והתוצאה: הסוואה טובה ופתיחה
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 נוהה, באמצעות להב של סכין.

 כל בוקר יצאנו לטייל בהצד והוצאנו את השמיכות לניעור מאבק. בתוך השמיכות היו צוווים את

 שברי האבנים, מניתים את תבילת השמיכות על גל האבנים שנועדו לדצוף מגרש כדוד-עף, מושכים

 לאט כל שמיכה ושמיכה, ו״מנערים״ מתוכה את האבנים שהוצאנו מהקיר — ואלה נבלעו לבלי

 הכר בגל האבנים.

 לשם סילוק החול, גזרנו מהסדינים שקיבלנו מקרובינו בתוץ פיסות בד ותפרנו מהן שקיקים. כל

 בוקר היינו מוציאים בכיסינו שקיקים מלאים תול ומריקים אותם בבתי השימוש ובביוב. סילקנו את

 האבגים גם בדרכים אחרות — בדליי האוכל הריקים שנשארו בתאנו מבעוד ערב. הטבתים היו

 מורידים אותם בבוקר להצר המטבתים ושופכים אותם במהסן הפתם, ואתר כך ממלאים את הכלים

 בפחם להסקת התגורים.

 בערב חג הפסה, כשהובאו הארגזים עם מצרכי מזון כשרים לפסח, טעננו שהמטבח אינו מקום

 בטוה, פן ייגנבו משם לפני ההג. בהסכמת ההנהלה השארנו את הארגזים בתאנו למשך הלילה.

 למתרת הורדו הארגזים, כשמתתת לירקות ולמצרכי הפסח — אבנים... פועלי הניקיון הערבים

 מבין העצורים, שהיו שוטפים ומגקים את בתי השימוש, לא העלו על דעתם מעולם, כי התול,

 הסותם את צינורות הביוב לעתים מזומנות, הובא, בכיסיהם של אגשי ״שטרן״.

 תתרגו בקיר והגענו לאבן האהדונה החוצצת בינינו לבין ההוץ. היינו שוכבים שעות ותופרים

 באמצעות סכין, מסמר גדול, או אפילו פצירה. התגלה קושי בדמות אבן גדולה וכבדה, שהיתה דבוקה

 ומתוברת למעלה, ואי־אפשד היה להפרידה ולהוציאה. אבן זאת היתה מחודדת בהלקה התתתון

 ומתחתיה היינו שוכבים על הגב ועובדים. קשה היה להסתובב, כי תודה של האבן היה דוקר, וגם

 בלעדי זאת היה המקום צר וקטן. ניסינו לפורר את האבן, במכות פטיש ואיזמל, תוך סיכון של

 התגלות, אבל ללא הועיל. כה קשה היתה האבן.

 היתה בעיה נוספת: לא כל החברים מסוגלים לשבת בתוך הפירצה, בלא אוויר לגשימה, ולעבוד.

 היו כאלה שיצאו כעבור כמה דקות תיוורים, נתקפו בחילה ורצון להקיא. היינו מדליקים נר בפנים,

 על מנת להאיר, אבל הנר כבה מהוסר ההמצן.

 ערב אהד התעקשתי, והתלטתי שלא אצא, עד אשר אצליח להסיר את אבן הגגף ולהוציאה

 ההוצה. שכבתי אפרקדן, עבדתי בשתי ידי ובודדתי את האבן הגדולה. כדי להתגבר על הוסר אוויר,

 עשיתי תנועה ברגלי, קפלתין פגימה ומשכתין החוצה תליפות, וכך גוצרה מעין משאבת אוויר, אשר

 איפשרה את המשך העבודה ואת בעירת הנר. הרגשתי, כי האבן מתהילה לזוז ממקומה. מרוב מאמץ

 והתרגשות התכסיתי כולי בזיעה. בנשימה עצורה ובמאמץ גדול פוררתי את האבנים הקטנות בקצות

 אצבעותי עד זוב דם. היה לי הם ומהניק לבלי נשוא. ראשי ולהיי היו צמודים לאבן אחרת; שקדרה

 אותי והשיבה לי את רוהי, שכן האבן הגדולה השתהדרה ממקום אתיזתה, צנחה על בטני והצמידה

 אותי למקומי, לבלי יכולת לזוז.

 בתהילה תשבתי למשוך בהוט המיועד לקריאה לעזרה, שהיה קשור בקצהו האתר לדגלי ובקצהו

 השני לרגל אחד הסברים היושבים ליד השולהן. הוט זה שימש גם להעברת אותות בדרך של משיכות
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 קבועות מראש: משיכה אתת — זהירות, לא לדפוק; שתי משיכות — אפשו להמשיך; שלוש

 משיכות תכופות — סכנה! צא מהר! מהשש שמא אבהיל את התברים גם אס אזעיק עזרה,

 הבלגתי; התתלתי לעשות תנועות בשרירי הבטן ונעזרתי בידי ובברכי. כן הצלתתי להזיז את האבן

 ולדחוף אותה למרגלותי. כופפתי את ברכי ודחפתי אוהה בזהירות החוצה אל מתתת למיטה. גשמתי

 לרווחה. יצאתי ההוצה כשראשי סחרחר. התגלגלתי לעבר מזרוגי והתשטחתי תצי מעולף, אבל שבע

 רצון ומאושר.

 האבן היתה גדולה וכבדה, ולא הצלחנו לפצת אותה, אפילו באמצעות מכות פטיש חזקות ביותר.

 ניסינו ללבן אותה באש ואהרי כן לשפוך עליה מיס, כדי שתתפורר מעצמה. שמנו אותה מעל פרימוס

 בוער. אבל במשך שעות לא הצליתה האש לתמם אותה ולא כל שכן ללבן אותה. לשם זהירות, קשרנו

 אותה באמצעות תבלים ותלינו אותה מתתת למיטה על מנת להסתירה,

 במקרה של היפוש רגיל בהדר. אבל האבן בלטה מאוד ולכן ההלטנו לבסוף להוציאה ההוצה

 בתוך שמיכה: עטפתי אותה בתוך שמיכותי, הרמתיה על גבי. יחד עם שני הברים נושאים תבילות

 שמיכותיהם לנערן בהצר, התקדמנו במדרון לכיוון התצר. הוסכם בינינו שאם ארגיש שאני איגי

 יכול להמשיך ולשאת את האבן יתליף אותי אחד מחברי. המשא היה למעלה מכותותי, אבל לא

 יכולנו לעשות תילופין הן משום התנועה הרבה של אסירים במסדרון, והן משום שחששתי, שאם

 איני מצלית להמשיך, מי יערוב לי שמישהו אתר ימשיך קל יותר ממני? אימצתי את שארית כותותי

 והמשכתי. הגענו לערמה, השמטתי את ההבילה שלי עליה ונפטרנו מהאבן.

 גמרנו את התפירה. את האבן ההיצונה בודדנו עד כדי כך, שדי היה בדהיפה והיא בהוץ. הודעגו

 לחברינו בחוץ כי אנו מכינים ואנו מציעים לשתף את אנשי האצ״ל מחדר 19 בבריחה. ושוב הכנתי

 שתי מסגרות עם מכסים מעץ, הבאנו אותם לתאנו. לילה אחר פרצנו פירצה בקיר הפנימי בין שני

 החדרים, שעוביו היה 25 ס״מ בלבד והיה בנוי משברי אבנים קטנות ותמרה. יצתק רוזין, הצעיר

 בין אנשי אצ״ל, עבר דרך החור לתאנו ושכב על המזרון שלי, מכוסה מעל לראשו בשמיכותי. אני

 עברתי לתא 19, קבעתי את המסגרת בקיר, סגרתי את המכסה, סתמתי, ואטמתי עם הגלילים והגבס.

 שכתבי על מזרונו של יצתק, התכסיתי מעל לראשי ונרדמתי מיד.

 בינתיים קמה ״תנועת המרי" — כל כותות הבטהון ביישוב(ה׳׳הגנה״, האצ׳׳ל והלת״י) התאתרו

 למלהמה נגד הבריטים. תומות השנאה המפרידים בין הארגונים ובין האנשים נפלו. היתסים בין

 האסירים משלושת הארוגנים, שגם קודם לכן היו הוגנים, השתפרו והתהדקו. הצענו למרכז לח״י

 בחוץ, לשתף בבריחה גם את אגשי ה״הגנה״. הצעתנו הועברה למפקדת ה״הגנה״ ולא התקבלה

 אצלם. הם לא רצו להסתכן. הם האמינו כי אסיריהם ישתחררו בלאו הכי, אם על-ידי חגיגה מאת

 הנציב העליון ואם בגמר תקופת מאסרם. ואמנם, כשהתפרקה ״תנועת המרי״ לאתר תשעה חודשים,

 כשה״הגגה״ הפסיקה את פעולותיה גגד הבריטים, השתתררו אסירי ה״הגנה״ ברובם ויצאו לתופשי

 לפגי גמר מאסרם.

 אסירי הלת״י והאצ״ל, המשיכו לתתוד אל החופש בכוחות עצמם, תירגלנו את אגשיגו לזחול דרך

 החול, על-ידי זהילה מתתת לספסלים אשר בתדר. תרגילים אלה היו משעשעים ומלווים בצתוק
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 דם. כאשר הציצו הסוהרים הערביים לתא וראו את המחזה המצחיק, הם אמרו, ״ואאללה, אל גמעה

 שטרן מג׳נונין״(באלוהים — קבוצת שטרן השתגעו).

 תדירת אנשינו מבחוץ לתצר בית הסוהר, על מגת לשתררגו, היתה צריכה להתבצע בשקט

 ובהפתעה. עם ההדירה היה צריך אהד האנשים להגיע עד לתלון תאנו, ולהודיענו כי הכל מוכן לפי

 סיסמה. בעקבותיה היה עלינו לסלק את האבן האהרונה ולפרוץ ההוצה. התכוננו לערב זה במתח

 עצום ובהתרגשות רבה. כדי להפיגם, ניסינו לצהוק ולהתלוצץ, אבל החוורון שלט בפני התברים. עם

 ערב היינו ערוכים ומוכגים גפשית וגם פיזית — הנה עוד מעט זה יתהיל, עוד מעט נצא מתוך

 הקיר, ניפגש עם תברינו וניסוג יתד איתם משטח בית-הסוהר הארור למתתרת. כל כן הרבה שנים

 חלמנו על כך — זאת היתה שאיפתגו העיקרית מהרגע הראשון בו נאסרנו.

 פתאום שמענו יריות, שגברו והלכו לרעש מהריש אזניים מלווה התפוצצויות רבות של רימונים

 ופצצות, שרעמו מכל הכיווגים בסביבת בית-הסוהר ואף רחוק יותר בירושלים. הרגשנו שההתפתתות

 אינה לפי התכנית; ידענו שיתרון ההפתעה אבד. האורות כובו ואנו היכינו ליד התלון, לאיש עם

 הסיסמה. היינו מודאגים מאוד לשלום תברינו המתקיפים מבתוץ, שבוודאי נתקלו בכותות האוייב

 במפתיע. יהושע זטלר שכב בתוך הפירצה בקיר עם מוט ברזל בידו, לפריצה, כשנודיע לו כי הגיעה

 העת. האיש עם הסיסמה לא הופיע אל התלון.

 פעולת תברינו מבתוץ נכשלה. רעש היריות נהלש והלך, עד שנדם להלוטין. שוטרים והיילים

 רבים הגיעו לתצר בית-הסוהר וערכו חיפושים מדוקדקים. כל פתית ריקה שנתקלו בה, עודרה

 בהם פתר ובהלה, שמא מוקשים עדיין זרועים בשטת. סתמנו מהר את הפירצה בקיר, טייחנו בגבס

 וסיירנו. לא עצמנו עין ולא דברנו כלום באותו לילה — מאוכזבים מאוד ועצובים, דאגנו לשלום

 חברינו בתוץ שהשתתפו בפעולה. לפתות שהם לא נפגעו בגללנו.

 לאהד כמה ימים הובא לבית-הסוהר בחוד יהודי פצוע, התשוד בהשתתפות בהתקפה על בית־

 הסוהר. פגשתיו מיד עם בואו — גבר גבות בלונדיני, בעל עיניים בתולות, פנים רחבים, שפתיים

 מלאות, מביט ניכחו וכולו אומד אומץ-לב ושקט נפשי. מצניע לכת ואינו נוטה להתבלט. היה זה

 יוסף לונץ, אחיו של מנחם לונץ(אליעזר) הגיבור מיבניאל, אשר יתד עם דרוקר(ציון) עמדו בקרב

 גגד הבריטים, וכשאזלה להם תתמושתם, גטלו גורלם בידיהם ולא התמסרו בירי הבריטים בעודם

 בהיים.

 יוסף לונץ סיפר לי, כי הפעולה היתה משותפת לאצ׳׳ל ולה״י ופיקד עליה יעקב בנאי(מזל),

 וכי יוסף עצמו היה בעמדת חיפוי עם מכונת ידיה קלה ״ברן״, שם נפצע בכדור בחזהו. מתוך דבריו

 הבינותי, כי התכונה הרבה שקדמה לפעולה בימים האהרונים, עוררה את ההשש, כי עומד להתרהש

 משהו במקום הזה, שהיה מרכז העצבים של השלטון הצבאי הבריטי בירושלים, וכלל את הבולשת,

 את מרכז המשטרה ואת מיפקדת בתי-הסוהר בארץ. האנגלים היו ערוכים איפוא, והציבו יחידות

 משטרה וצבא על הגגות ובחצרות הבתים.

 כאשר הופיעו התוליות והתייצבו כל אחת במקומה, כשאתרות אף טרם הגיעו למקום המיועד

 להן, נפתחה על אנשיהן אש כבדה מכל הכיוונים ומעל גגות הבתים. הקרב היה כבד מאד, וכאשר
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 אנשינו ראו, שאיבדו את יתרון ההפתעה, לא היתה ברירה אלא לסגת בעוד מיעד, על מנת לא להביא

 לאבדן היי אדם רבים. שהרי הפעולה עצמה נידונה לכשלון.

 ניתנה פקודת גסיגה, ויוסף מעמדת ההיפוי שלנו המטיר אש לכיוון הבריטים, עצר את התקדמותם

 וכך איפשר לחבריו לסגת בשלום, מלבד אברהם אקוסטו (עמוס), איש אצ׳׳ל שנפל תלל ואחדים

 מחבריו שגפצעו פצעים קלים. יוסף גסוג יתד עם כל המשתתפים, והסתתר בבית כנסת אצל הרב

 פרידמן. למחרת, בעת החיפוש אחרי הלותמים, גתגלה יוסף וגאםר.

 זמן קצר אהרי הכשלון, תכננו בריתה דרך אותה פירצה בקיר באמצעות ה׳׳זינזנה", מכוגית מעצר,

 שהיו מסיעים אותה כמה פעמים ביום מבית הסוהר החוצה. המכונית היתה נהוגה בידי סוהר יהודי

 בשם זינגר הג׳יגג׳י. הצענו לו ״עסקה״ ע״י תברנו עזרא תבואה: הוא יהנה את המכונית ליד ההלון

 שלנו, בשעות ההמתנה בין נסיעה לנסיעה, בפרק זמן זה, שהוא שוהה במשרד של בית הסוהר ואינו

 יודע מאומה, ״גצא מבעד לחלון״, גכנס למכוגית דרך הדלת האתורית, הוא יסע כרגיל לצרכיו בעיר,

 בלי לדעת מה נעשה בתוך ה״זינזגה״. במקום קבוע מראש גצא מהמכוגית וגיעלם בעיר, מבלי שהדבר

 יסכן אותו. בכוונה אמרנו לו, כי נצא דרך החלון כי לא בטחנו בו, ולא רצינו לגלות לו את הפירצה

 בקיר.

 ואכן הסוהר הג׳ינג׳י בעל העיניים הערמומיות והתנהגותו המתרפסת לאנגלים, לא הסכים

 להצעתנו כי פחד, יתר על כן: הוא כנראה סיפר את תוכנה לאגשי ה״הגגה״, או לקצין היהודי הממונה

 עליו, שכן למתרת היום, כשיצאנו לטייל בחצר, ״נדבקו״ עיגיהם של אסירי ״ההגנה״ לסורגי החלון

 של תאנו. הם בלשו וחיפשו סימנים לפירצה ואף עקבו אחרי חתנועותינו בחצר, אך לשווא.

 יום אחד ההליטה הנהלת בית הסוהר לשפר את התנאים בו, לבטל את השכיבה על הרצפה,

 ולקבוע מטות דו-קומותיותיציבות עם מזרונים מקש. החדר הראשון שנועד לשינויים, היה תא

 מספר 18 שלנו. מהלנו על ״הכבוד״, ניםיגו לדתות את רוע הנזירה, והצענו שיתהילו בקצה המסדרון

 ולא באמצעו, בנימוק שאנו שרויים באבל, בעקבות מותם של משה ברזאני ומאיר פיינשטיין, שפוצצו

 את עצמם בכלא דקות ספורות לפני שעמדו להעלותם לגרדום. הנהלת בית הסוהר, באמצעותו

 של הקצין ברייטפלד (מרחבי), שעמדה על שלה ונימוקה עימה — ״אנשי שטרן״ ראויים להיות

 ראשונים לשיפור תנאיהם, מאתר שהם הוותיקים ביותר בבית-הסוהר. לא עזרו שום דיבורים

 והסברים. הקצין מרחבי החליט, כי אי-אפשר לשנות את ההוראות שקיבל מאת המפקד הבריטי,

 ואנו חייבים לעבור זמנית להדר מספד 32 בקצה המסדרון, מעל המאפיה. הבינונו שחושדים בנו,

 ורוצים לנצל את העדרנו מהתא, כדי לערוך חיפוש מדוקדק ויסודי, להפור ברצפה ולבדוק את סורגי

 התלון, כדי לגלות היכן נמצאה פירצה או מנהרה, שכרינו מן הסתם.

 מתוך רצון למגוע את הגברת התשד, ומתוך תקווה שאולי בכל זאת לא ימצאו את המקום, התלטגו

 לא להתגגד ועברגו לגור בהדר המוצע. באותו לילה שמעגו פסיעות של געלי שוטר מסומרות, הבאות

 מכיוון הדר אגשי ה״הגנה״, וגעצרות ליד תא 18. הוצאגו ראי דרך סורגי הדלת ודרכו ראיגו את הסוהר

 תדוש, פותת את הדלת ונכגס פנימה. כעבור כמה דקות יצא וחזר לכיוון הדר אגשי ה״הגנה״. הביגוגו

 — חרוש נשלח לבדוק ולחפש סימנים תשודים.
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 למתרת היום חרדו במפתיע לתא שלנו, מנהל בית הסוהר, סגנו, סמלים ושוטרים בריטיים

 והתתילו לבדוק את הסורגים כביכול. אחר כך התחילו באמצעות מקלות עבים להכות ולדפוק

 בקירות, עד שהגיעו למקום הפירצה בקיר. אז הדהדו המכות על מכסה העץ, כשההלל שמאהורי

 המכסה מגביר את ההדים, כמו זה היה תוף. האגגלים התרגשו ופרצו בפטישים את הפתת. המכסה

 נשבר, הפירצה נתגלתה וכן גתגלתה הפירצה המחברת את תאגו עם תא 19, בהדר אגשי אצ״ל.

 למקום הובאו קצינים רבים וצלמים מכל כיוון וזווית. ההגהלה התפארה בהישגה הגדול, ובכך שמנעה

 בריהה גדולה של ״טירוריסטים".

 לנו לא נשארה ברירה אלא להעמיד פנים כאדישים. התלוצצנו עם האנגלים ואמרגו, כי לדעתנו

 הפירצות הן עתיקות מאד — ״עוד מזמן התורכים״. כהוכחה הצבענו על שכבות רבות של צבע

 וסיד על הפתהים... (כי באופן רשמי היו מסיירים את הקירות בבית הסוהר רק פעם אחת בשנה לכל

 היותר.) הודשים רבים של עבודה ומאמצים פיזיים ונפשיים ירדו בבת אתת לטימיון. כל הנסיונות

 והחתירה לתופש על ידי בריחות עלו בתוהו. הפתח לחופש נסתם באבנים ובמלט. במקום זאת

 קיבלנו מטות דו-קומתיות קטנות וצרות ביותר, אבל בכל זאת נותות משכיבה על הרצפה.

 לא התיאשנו, האמנו כי אם לא הצלחנו בדרך זו, נצליח בדרך אחרת. אנו תייבים לברות, ולהצטרף

 למלהמה לגירוש השלטון הזר מהמולדת.

 בימים ההם גאסר והובא לבית הסוהר יורם שיאון. על אף גילו הצעיר היה אמיץ-לב, רציני

 ומסור ביותר, בתור דתי ומאמין גדול בנצה ישראל. שיאון היה צפוי למשפט ולמאסר ארוך ולכן

 רצינו למצוא דרך להבריחו התוצה עוד לפני קיום המשפט. זה היה אהרי שהפרידו בין היהודים

 והערבים בבית הסוהר, בעקבות הקטטה הגדולה בה נרצח החובש היהודי אברהם שווילי על־ידי

 הערבים. אריה גיר (קלפר), האהראי על אסירי ה״הגנה״ במקום, נפצע אגושות ושכב ימים רבים

 מהוסר הכרה, מפרפר בין ההיים והמוות. באותה קטטה גפצעו עוד יהודים וגם ערבים רבים.

 פנינו אל הקצין שווילי — ודיברנו על ליבו שיעלים עין ויזכה במצווה גדולה של הצלת הי אדם

 צעיר, ואנו נברית את שיאון דרך האגף המערבי כשהוא מצוייר בתעודות של אזרח, וימשיך דרכו

 החוצה. הסברנו לשווילי כי תיי שיאון נתונים בידיו ממש.

 הקצין שווילי, הוותיק מבין כל השוטרים היהודים בשדות בתי-הסוהר, היה איש פשוט וערמומי,

 אוהב לשבת בין הבריות כשהוא מבוסם ולספר סיפורים ובריתות של ״אלף לילה ולילה״. הוא עצמו

 היה נהנה מסיפוריו ו״התגלגל מצתוק״. מבתינת גילו, היה צריך לצאת לפנסיה מזמן, אבל לא רצה

 לוותר על מעמדו, על מדיו וכוכביו. מאתורי הגב היה מקלל את האנגלים ומזלזל בהם למראית עין,

 אבל למעשה היה פתדן ומתרפס, באשר שמע שווילי את הצעתנו, לא הגיב ושתק. תשבגו, כי הוא

 תובך בדעתו, כי עוד מעט יודיע לנו שהינו מסכים. תזרנו על הצעתנו פעם נוספת וביתר פרוט, אבל

 הוא בלל לא תפס במה המדובר. כאשר ירד לסוף דעתנו, נהיה דרוך ומבוהל. ארשת פניו השתנתה,

 עיניו התרהבו, הסתכל סביבו מבוהל ונפחד, והתהיל למלמל: ״מה אתם רוצים ממני? אתם רוצים

 להדום את תיי? אתם הושבים להרוג אותי? מה עשיתי לכם? למה אתם מתנכלים לי?״ קם ממקומו

 והסתלק. הוא לא זכה במצווה של ״מתיר אסירים״ — של מתן עזרה ללוחמי המחתרת.
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 בינתיים השלמנו תצפיות לקראת הבריתה האישית שלי. בבית הסוהו היה מבקד מדי פעם בפעם

 מנקה ארובות ערבי. עקב עבודתו היה תמיד מלוכלך ומאובק. הוא היה מביא איתו מטאטא —

 מברשת, ששערותיה כקוצים המזדקרים לצדדים. קשורה בתבל אייך, ומתתתה משקולת עופרת או

 ברזל. היה עולה על גג בית הסוחר, משחיל מברשתו בפי הארובות הגבוהות, מורידה למטה ומעלה

 אותה לסירוגין. כך ניקה את הפיה. התתקינו אהד האיש, שהיה נכנס ויוצא באופן הופשי, ומעולם לא

 היפשו השוטרים בכליו. בתקופה ההיא מגהל עבודה מטעם משרד העבודות הציבוריות בירושלים,

 שבת ארליך, יוצא ובא לבית הסוהר ואיתו פועלים לביצוע עבודות שיפוץ שונות. התלטתי לצאת

 מחופש כאחד מנקה ארובות או סתם עובד מהתוץ.

 השוטר גהמן גרומן איש לה״י, הביא לי יום אחד בגדים מרופטים שלבשם מתחת למדיו. בחדר

 השרותים הוא הורידם מעליו ושם אותם בספריה אשר במשרד. אליעזר העביר אותם לתאי. געלים

 גבוהות קרועות ומטולאות מצאתי במחסן בית-הסוהר, וכן קיבלתי כובע ״טמבל״ ישן וקרוע. את כל

 אלה לילכלתי היטב. חתיכת בד צרה וארוכה, קרועה מתוך ציפוי המזרון, שימשה לי לחגורה.

 גזזתי קצוות שערות מראשו של יוסף קורת — נער מאנשי לת״י, שגאסר בשעת הדבקת כרוזי

 מתתרת, והדבקתי לעצמי שפמים, שלא התאימו לפרצופי. לבסוף גזזתי משערות ראשי — והשפם

 היה מתאים לתיעודו. מתתת למיטה בפיגת התא שכבתי ואיפרתי את עצמי בעזרת צבי פריזגט או

 ניםים ענבי. משתת נעלים תומה-כהה שימשה צבע לצביעת הפנים, כפות הידים ופרקי הרגלים

 המבצבצים בין הנעלים וקצות המכנסים הערביות.

 פעמיים ארבתי מתחת למיטה לרגע מתאים, על מנת לצאת מההדר אל המסדרון הארוך כדי

 לנסות ולצאת ההוצה. פעמיים בוטלה התכנית בגלל אי חמצאותם של שוטרים ״מתאימים״

 בתורנות אותו יום, או כיוון שהאנגלים הופיעו לביקורת שיגדתית, או ששוטרים זריזים ועירניים

 מדי שימשו בתורנות כגון הקצין היהודי ברייטפלד, שלא רצינו לפגוע בו. הייתי צריך למהר ולהוריד

 את התתשפושת, לרחוץ את פני וידי, ולהתכונן לספירת הנוכתות השניה, שהתקיימה בשעה 12

 בצהריים, למען לא לעורר תשר.

 היינו רגילים לשתף את הרב אריה לוין בהתרתשויות שהיו בבית-הסוהר, ואף מתייעצים בו

 לעיתים תכופות, לא סיפרתי לו על ההכנה שלי לבריהה. לא רציתי להכגיםו לדאגה ולמתה, ומה

 הופתעתי כאשר הגיע הרבי בשבת בבוקר לביקורו הרגיל אצלנו, ומיד עם הכנסו שאל אותי באידיש:

 ״וואס, איך זענט נאך דא?״(מה, העודך כאן?) נדהמתי והתביישתי. החלטתי לא לדחות יותר את

 בריתתי ויהי מה.

 למחרת, כשסמל צ׳רצ׳יל השמן והגבוה עזב את המסדרון ויצא למשרד, והשוטר אנקונה הרדום

 והעייף עבד כתורן ובידיו המפתתות של פתהי התאים, ירדתי חיש מהר מתתת למיטה.

 התתפשתי היטב . יהודה בר-גיורא (פדר) עמד על המשמר והחברים הצעירים, צבי פריזנט,

 ניסים עגבי וברוך סינואגי, התחילו לדפוק בדלת ולקרוא: ״גובאטשי! פתת את הדלת!״ הגיע אגקוגה

 ושאל לפשר הקריאות. הם אמדו לו, שהם רוצים לעבור להדר הסמוך על מנת ללמוד ביהד עם

 החברים. אנקונה פחד לפתוח, שמא יופיע הקצין או הסמל צ׳רצ׳יל והוא ייענש על כך שהרי עוד
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 מעט תתקיים הספירה ובל אהד צריו להיות בתאו. (בגלל הדתיות האלה ועד לעזיבתו של הסמל

 צ׳רצ׳יל את האגף שלנו, התקרבה שעת הספירה של גוכתות האסירים, סובלה תובגית הבריתה של

 שיאון, שהיה אמור לגסות לברוה בדרך דומה, מספר דקות אתרי). אהרי שהפצירו בשוטר אנקוגה,

 או ״לחצו״ עליו, געתר, פתח את הפשפש הקטן בדלת, דרכו יצא אתד מתברי, אגי אתריו ועוד

 אחד אהרי. מוצאנו נאלצגו הפעם לשמתתגו להתכופף, על מנת לעבור דרך הפשפש שגבהו היה

 מטר לערך. אנקונה לא ראה את פני היוצאים. הוא הסתכל בפהד לכיוון המשרד, לבל יופיע מישהו

 ממפקדיו, ואף סוכך עלינו בגופו.

 שמתי את פעמי לכיוון הדלת הפונה למשרד. דלת ברזל מכוסה רשת סמיכה ועבותה. מעברה

 השגי שימש השוטר אברהם תורג׳מן תורן, כשבידו צרור מפתתות גדול קשור בשרשרת לחגורתו.

 תורג׳מן, היום קצין בכיר בשרות בתי-הסוהר, גבר צעיר ויפה־תואד — בעל פגים היוורים,

 עיגיים שחורות תומות. קראתי לו בערבית דרך הסורג והרשת, שיפתת לי את הדלת. תורג׳מן ניגש

 לדלת, הסתכל בעדה פגימה, אבל לא יכול היה להכיר אותי, בגלל האפלולית ששררה במסדרון. אגי,

 לעומתו, ראיתיו היטב, מאחר שמאהוריו בקע האור שבא מהחוץ, מהחצר הקדמית. הוא שאל אותי,

 מה רצוגי? עגיתי, כי אגי רוצה לצאת, ״אגי מפאבליק וורק (המתלקה לעבודות ציבוריות) ורצוגי

 לעזוב את המקום".

וית עיגי ראיתי,  תורג׳מן האמין ופתת את הדלת. לא הפניתי ראשי אליו, למען לא יכירני, אבל מו

 כי הוא שינה את ארשת פניו, החוויר וצרור המפתחות שבידו צנת על השרשרת הנעוצה בתגורתו.

 הרגשתי שהוא תושר ב״מנקה הארובות״, או אולי אף הכירני. לא התעכבתי לתשוב ולהסס,

 המשכתי ללכת אל הדלת ההוצה לתצר. אף אתר לא עצר בעדי, פניתי לכיוון הכניסה הראשית לבית־

 הסוהר והנה בא מולי שבח ארליך, בשהוא נכנס לבית-הסוהר. הוא לא הסתכל אלי ואף לא הכיר

 אותי. ההסוואה שלי היתה מושלמת ביותר, תשבתי, וזח נסך בי בטחון עצמי מלא. בכניסה הראשית

 לבית הסוהר עמדו מפקד בית-הסוהר האנגלי, הקצין מוחמד אפגדי האהראי על האגף הערבי, הקצין

 היהודי שווילי, האחראי על האגף היהודי, סמלים אחדים ושוטרים המתכוננים להיכנס לספירה

 השיגרתית בתאים. השעה — כמה דקות לפני 2ו.

 כיוון שלא היו עמי תעודות — כי כל התכנית צצה מהר ולא היה סיפק בידי לבקשן מתברי

 בחוץ (אף אילו היו בידי תעודות, ערכן היה מועט, מאחר שכל חנכנס לשטח בית הסוהר תייב

 להשאיר את תעודותיו, בידי השוטר בכניסה, ולקבלן בהזרה עם יציאתו) לא יכולתי ללכת

 לכיוון שער הכניסה. פניתי איפוא אל הפשפש אשר בגדר ממול הכניסה. דרך פשפש זה היו מכניסים

 את החבילות, מתנות שהיו המבקרים מביאים לקרוביהם האסירים בשעת הביקורים אצלם בשבתות

 וחגים. מפתח הפשפש היה בידי השוטר העומד אותו זמן גם על משמרתו על הגג, אליו מובילות

 המדרגות הדתבות העשויות מסגרות ברזל ואדגי עץ. קראתי לשוטר יוםוף הגוץ והמצומק, שיבוא

 לפתות לי את הפשפש. זה התמהמה קצת, אולי בגלל שתשש לבוא סתם ככה בין מפקדיו, שכל כך

 רעד ופחד מהם. דתקתי בו וקראתי לו בהוצפה. הוא נעלב והתתיל לקלל אותי. הקצין מותמד, אשר

 שמע את"חילופי הברכות״ בינינו שאל בקולו הנוקשה והחד: ״אש פי,״(מה יש שםי) והשוטר ענה
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 לו כי ״אחד מלוכלך ב״פאבליק וורק״ רוצה לצאת מכאן״. והקצין עונה לו בתנופת ידו, בחוסר סבלנות

 ובזלזול, ״האלי בארוך״(שילך). השוטר ירד במדרגות, פתת את הפשפש, ותוך כדי מלמול קללות

 ותרפות נגדי שהסתננו מבין שיניו, ו״כלב בן כלב", תקע את מקלו בין צלעותי, הדף אותי התוצה

 וסגר את הפשפש בחזרה, בנקישה ובכעס מופגן.

 הייתי מחוץ לחצר בית־הסוהר, בכיוון ביתו של סגן המנהל, ומשם בשביל — למול פגי השוטר

 השומר על הכגיםה — הלכתי בבטתון, אם כי האטתי את הילוכי, לבל אבגוד בדמותי אותה אני

 מייצג: ״מגקה ארובות מלוכלך ומסכן״.

 המכשול האחרון ליציאה ממגרש הרוסים היה בכגיםה הראשית. שם עמדו היילים בריטיים

 מהבריגדה המוטסת, בעלי הכומתות האדומות, שקראו להם ״הכלגיות״. הם בדקו כל יוצא ובא. מאז

 בריתתה של גאולה כהן מבית החולים הממשלתי שהיה במגרש הרוסים, הם אף היו מרימים את

 צעיפי הנשים הרעולות ומסתכלים בפניהן. נעמדתי בתור הארוך ליציאה ומדי פעם בפעם תזרתי

 לסוף התור, כי כאמור לא היו ברשותי תעודות. הלכתי אף לחפש מוצא אחר מקום מהמקום ולא

 מצאתי — לא הכרתי את מגרש הרוסים וסביבתו, כי הכל השתגה בשגים האחרוגות בגלל המבנים,

 המעצורים והמכשולים שהאגגלים שמו בכניסות וביציאות מטעמים בטחוגיים, מפחד התקפות

 אגשי המתתרת על המקום, בהיותו מרכז העצבים הבטהוגי והצבאי בארץ. הייתי כלוא שלוש שגים

 ושמונה תרשים, ולא ראיתי את המתרהש בהוץ. היתה זו תקופה ארוכה למדי ורבת תהפוכות

 ותנופה במלתמת המתתרת, ששינתה את בטחונם העצמי של האנגלים והפכה אותם מפחדים מאד

 וזהירים.

 בלית ברירה נעמדתי שוב בתור ליציאה. ״הכלניות״ התעייפו מהקפדה יתרה ונתנו לקהל לצאת

 הופשי מהמקום ואני בתוכם. זה היה ב- 22 באוקטובר 947ו. הייתי בחוץ, ברחובות העיר ירושלים.

 אור היום, השמש חתמה, האגשים הרבים ברתובות, היכו אותי בתדהמה. התרגשתי מאוד. אגלי זיעה

 ירדו מראשי על מצתי ולתוך צווארי. צבע משתת הגעליים הדר עם הזיעה לתוך עיגי וצרב אותי

 קשות. ראייתי טושטשה. ידעתי שאגי מוכרח להגיע למקום כלשהו, בו אוכל להוריד את התחפושת

 ולהסיר את הצבע. ראיתי אנשים מתכים בתור לאוטובוס. עליתי גם אגי לאוטובוס מבלי לדעת לאן

 הוא נוסע — העיקר להתרהק מה שיותר מהר מסביבת בית-הםוהר, מתוך השש, כי הגה גגמרה

 הספירה בבית-הסוהר ואם יתגלה כי הסר אדם, יקיימו ספירה נוספת כללית, אהר-כך ספירה

 מדוקדקת בתוך התאים ואז יתהילו להפש בהוץ ובסביבה.

 באוטובוס הורדתי את השפם, כדי לא להראות יותר ערבי ולשגות את תדמיתי. פגיתי אל יהודי,

 שנראה היה לי אדם פשוט ומודאג קמעה, ושאלתיו איפה עלי לרדת לכיוון"משכנות״(השכוגה בה

 גר הרב אריה לוין). הוא ענח לי, כי ארד יחד איתו והוא יראה לי. אמנם לא תשבתי כלל לבוא לביתו

 של הרבי. ראשית, כדי לא לסכן אותו הס והלילה. שנית, מתוך חשש כי אם יחפשו אחרי יתכן

 שיבואו לביתו של הרב אריה לוין, ביודעם את יהסו של הרב לאסירים בכלא, ולאסירי חמחתרת

 בפרט. מצאתי באוטובוס מקום פנוי והתישבתי ליד שתי נשים יהודיות, שהיו עסוקות בשיחה

 ביניהן. בראותן אותי, קמו שתיהן והתרחקו ממני כשהן מעיפות בי מבט סלידה. בתחילה גפגעתי
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 ונדהמתי אבל התאוששתי מהו. ״אני מהופש כהוגן״, תשבתי. האיש אותו שאלתי קם לרדת ואני

 אחריו, אבל גם הוא שינה את דעתו כגראה; הרגשתי שהוא מנסה ״להיפטר״ ממני. הוא הלך מהר,

 כשהוא היוור והביט בי מדי פעם בפעם אתורנית אם אני עדיין ממשיך אתריו. נתתי לו להתרחק

 ממני, ונכנסתי לתנות קטנה של דברי גלנטריה. ביקשתי רשות להכניס מאתורי הפרגוד, על מנת

 להוריד את ה״תחפושת״. בעל החנות ניבהל וסירב לי. ״לא״, אמר באידיש. ״לא אצלי, אני מפחד״. כך

 גם קרה לי בהיכנסי לאטליז השכן. יצאתי ופנשתי בנערה צעירה כבת 15 ושאלתיה למקום מגוריו

 של רב השכונה. תשבתי להגיע לביתו של רב השכונה, להיכנס פנימה, ובלי לשאול רשות להוריד

 את התתפושת, להתחרתץ וללכת לדרכי. הרי רב לא יגרש אותי ואף לא יסגיר אותי לידי השלטונות.

 הנערה הסתכלה עלי בתשדנות והצביעה לכיוון ביתו של רב השכונה — דומני שראיתי מרחוק

 שלט ועליו כתוב באותיות גדולות: ״הרב מלצר״. פניתי לכיוון הבית. סובבתי את ראשי אתודנית

 וראיתי את הנערה עדיין עומדת במקומה ומסתכלת עלי. ראיתי את עיניה הטובות וחשבתי בליבי.

 אולי אנסה לבקש מהנערה שתכניס אותי אל בית הוריה? עמדתי מלכת ותזרתי אל הנערה. היא

 תקרה אותי אם אינני ערבי, ואם איגגי גנב, אהרי שהוכתתי לה שאני יהודי ואף לא גנב והוספתי;

 ״כשתדעי מי אני, לא תצטערי על כך". — אמרה: ״טוב בוא איתי״. הכניסה אותי לבית הוריה

 — בבית היתח אימח, אחיח ואחיותיה הקטגים. בכיסי היו כמה מטבעות כסף. נתתי לה לקנות

 סוכריות לילדים תמורתם. אמה היממה מים בקומקום והנערה שפכה את המים על ידי ואגי רתצתי

 ושפשפתי את פני היטב על מנת להוריד את שיירי הצבע שחדרו לתוך הנקבוביות בעור. הורדתי את

 נעלי ההסואה העלובות ונעלתי את נעלי השבת של אביה. תזרתי להיות אדם רגיל.

 ביקשתיה להדריך אותי אל"בית ורשה״, אל ביתו של הרב משה סגל, שעבד אז כמזכיר הקהילה

 בירושלים. איש"ברית הביריוגים" וממגהיגי ״ברית ההשמוגאים״, היה מפקד באצ״ל מן הוותיקים

 ביותר ואוהד לחייי בשגים האתרוגות. בביתו הסתתרו כבר כמה בורתים לפגי.

 משה סגל לא היה בביתו ואשתו הלכה לקרוא לו. בינתיים שותתתי עם הנערה והיא הוכיחה

 בקיאות בתוכן של"המעש", עתון לת״י. שאלתיה מה הקשר שלה לעתון זה והיא ענתה: "שמים

 לנו את העתון מתתת לדלת כל שבוע ואגי קוראת בו". כשבא משה והודיע לי כי אין לו היום קשר,

 כי מפקד הסניף, עמיחי(דור גוטליב) נמצא בתל אביב, רמזתי לו, כי נדמה לי שהנערה היא חברת

 לח״י.

 משה קרא לה לתדר צדדי לשיהה, וכשיצאו משם הייכו שניהם בעליצות. ואכן, ׳?בורה" (מלכה

 לוי), היתה חברת לח״י. יצאנו העירה וכעבור זמן קצר הזרה בתבדתו של אליעזר פרנק — סגן

 מפקד לת״י בירושלים, הניכי וידידי משכבר הימים. הברי העביר אותי בערב לביתו של הרב גורונצ׳יק

 (גורן), שהיה אז מזכירו של הרב הרצוג. הרב גורן ישב על במה קטנה בביתו ועבד על התלמוד

 הירושלמי. הרב ואשתו צפיה, רבנית צעירה ובלונדיגית, אתותו של הרב שאר ישוב כהן. הכגיסו אותי

 לחדר אתורי בביתם, בו שהיתי בבטחון נמה ימים, עד שבא ידידנו פנחס קארדיש, הספר מתל-אביב

 ושינה את צנע שערות ראשי. עמיהי הניא לי משקפים שזנוניתן רנילה. תפרו לי הליפה חדשח

 וקנו לי מגבעת. בעדן בשבוע הייתי בין האנשים הנפלאים והאוהדים של מתתרת לח״י בטות לנמרי
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 (ההברים הפיצו שמועה כאילו הוכרחתי לחו״ל) — כי מי יחשוד במזכירו של הרב הרצוג, ויחפשו

 בביתו אתר טרוריסטים בורתים? אמנם, בעלי הבית הסתכנו מאד באכםנס אותי בביתם, הם יכלו

 ליפול למאסר של שנים רבות, לו היו מוצאים אותי מסתתר בביתם, אבל התברר לי שהם הסתכנו

 אף יותר מזה. בביתם אף היה מהסן נשק של לה״י. בהיותי אצלם התלוננו בני הזוג הנפלא לפני, על

 כי אין משתפים אותם בפעולות של ממש כמו כל האחרים.

 זאב בדיאן ושרה תסון הובילוני למונית נהוגה בידי צביקה, מתתנת התשמונאים בתל־אביב.

 במכוגית תיכתה לאה כחן(גדגק) כמאבטחת במושב הקדמי. אביו של הרב גורן, בעל הדרת פנים

 וזקן ארוך לבן-אפור, ישב לידי במושב האחורי וכך הובילו אותי כ״תתן אמריקאי״ ל...שידוך בתל-

 אביב.

 קטע מהדרך נסענו אחרי מכונית של הבולשת מירושלים. נצמדגו אליה קרוב, למען לא לאבד

 אותה, וכך עברנו את כל המחסומים בדרך עד תל-אביב. הגעגו עד ״ככר מגן דוד״. דרך החלון דאיתי

 את יעקב בנאי, לבוש כעין סוחר-קבלן, ותיוך בזווית פיו, מחכה לי בשמחה. נסעגו יהד והגענו עד

 רח׳ ארנון, בסביבת שדרות קק״ל שם ציפתה לי הפתעה שניה — הופיעה והתקדמה לקראתי אשה

 נמוכת קומה עדינה ואלגנטית ושערה שחור כפחם מסודר לתסרוקת מסוגננת, עור פניה חיוור וחיוך

 על שפתיה. פרצנו שנינו בצחוק. זאת היתה הסיה שפירא, נם היא כמעט לא הכירה אותי, אבל הזמן

 דוהק, אין פנאי לרהשי לב ולהתרגשויות. אהרי שהייה של שלוש שנים ושמוגה תדשים בסוגר תזרתי

 סוף סוף למתתרת — למלהמה בשלטון הזר״.

 נםיון בריחה ממחנה לטרון ב- 947ו

 בשנת 1947 תוכננה במתנה המעצר בלטרון בריתה המונית ע״י אנשי האצ״ל ולת״י, באמצעות

 חפירת מנהרה. כדגם לביצוע תכנית הבריתה שימשה בריתת 20 אנשי לת״י ב- 1943, שהצליתו

 להימלט בדרך מנהרה שנחפרה באורך של 75 מטר.

 ביצוע תפירת המנהרה נקבע בצריף מם׳ 5 שבמחנה מם' 1. לצורך כך, הוחלט ״לטהר״ אח מחנה 1

 מאלמנטים מפוקפקים שעלולים היו להכשיל את המבצע. כל מי שעורר חשדות, סולק למתנה אחר.

 כך התנהלה עבודת התפירה:

 בפינת הצריך שברו קטע קטן מהרצפה, שהספיק כדי השתלשלות אדם פנימה. על הפתת התקינו

 מכסה מבטון. תתילה תפרו לעומק כשני מטרים והרתיבו מסביב, באופן שמתתת לרצפה נוצר מעין

 תדר עבודה. אתר כך התלו לחפור לכיוון הגדרות. התפירה נעשתה בכלי עבודה מאולתרים: סכינים,

 מוטות-ברזל וכל הבא ליד.

 המסלול היה צר: X 50 50 ס״מ והיה מיועד לאדם במימדים בינוניים. תנאי התפירה היו קשים

 וככל שהרתיקו, כך היה קשה יותר. קרשים של המיטות שימשו תמוכות לתיזוק הדפנות. האדמה פוזרה

 על פני מגרש הכדורגל בצורות שונות. הומצאו פטנטים שונים להזרמת אוויר לתופרים. בצריף מס׳ 1
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 הותקן כפתור אזעקה. כל אימת שהיה נכנס בריטי למתנה, ניתנה אזעקה אל צריף החופרים. במהלך

 כריית המנהרה נתקלו התופרים בסלעים.

 כדי להתגבר על הבעיה, הצליחו הבחורים להבריח לתוך המתנה מקרתה תשמלית, כמו זו בה

 עובדים בתציבות בהרים. תחילה המקדתה הייתה לעזר רב בסילוק הסלעים, אך לאתר שהגידול

 בתצרוכת התשמל עורר את תשומת לבו של מפקד המתנה ראסל, הותלט להפסיק את השימוש

 במקדתה והתופרים נאלצו לעקוף את הסלעים באת התפירה.

 לאתר תורשי תפירה רבים הושלמה המנהרה, כ- 90 מטר היה אורכה. הבריתה נקבעה לתג

 התנוכה.

 ביום שישי, ב- 28 בנובמבר 1947, כשבועיים לפני המועד המתוכנן לבריתה, הגיעו מפקד המתנה

 ופמלייתו אל הצריף לשם עריכת ביקורת שגרתית. ראסל ניגש אל המיטה שמתתתה היה פתת המנהרה,

 ודרש לפתות את המכסה. כך נתגלתה המנהרה וסוכלה כריתתם של מאה לותמי תירות אל התופש.

 למתרת פוצצה המנהרה ועמל ותקוות של תודשים התעופפו באוויר והיו כלא היו. כיצד גילו הבריטים

 את המנהרה? הדבר לא נודע עד היום. יש הסוברים כי תצרוכת התשמל המוגברת והקולנית, שעלתה

 מעבודת המקדחה ממעבי האדמה, גרמו לגילוי. אך לדעת אחרים, אין להוציא מכלל אפשרות את

 ההנתה, שהייתה זאת הלשנה פנימית.

 רצח נערי לח״י ברעננה

 ב- 11 בנובמבר 1947, בעקבות הלשנה, הקיפו יתידות צבא והמשטרה בריטיות בית בודד בדרום

 רעננה, בו התנהלו קורס ואימונים בנשק של נוער לת׳׳י. ואף על פי שלא נפתתה אש עליהם, לא

 הסתפקו הבריטים במאסר הצעירים. הם ירו בהם ללא הבחנה והרגו 5 צעירים: יצתק מוםקוביץ(יגאל),

 המדריך, לאה גינצלר (רות), יהודית כהן(אורה), שלום מהרובסקי(אריאל), שרה בלסקי(תמדה).

 תמשת הנותרים נפצעו ונאסרו.

 בהודעת לחי״י נאמר: ׳׳הלוהמים הטירוגים, אורח, תמדת, רות, אריאל ולוחם המדריך יגאל נפלו

 בשדות השרון ביום ב״ט בתשוון תש״ת, בעת שהותקפו על ידי בותות עדיפים של האויב, והם

 צעירים וטירונים ומאמנים ידיהם לקרב ואצבעותיהם למלחמת העם. דמם קורא: ״מוות לאויב!״.

 ״המעש״ פרסם כתבת ציון לזכרם של צעירי רעננה:

 ״צעירים ולוהטים - קדושי רעננה

 צעירים היו, לוהטים באש האמונה ויקוד הנעורים; בוערים באש האהבה ויוקדים באש השנאה;

 יוקדים ולוהטים היו.

 בך, באש זו ובלהט זה, יצאו ללמד ידם למלתמה.

 והיד רכה היתה, רכה וצעירה היה ותוססת ובאהזה באקדח הקר היא נפחה בו נשמה, הציתה בו

 האש. ולא היה זה עוד ברזל קפוא ומת. עתה היתה בו נשמה, נשמה לותמת. רות תיים...
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 היד ההזיקה האקדח ואולם העיניים הבוערות לא את האקדה בלבד ראו, הן מבעד חזו, הדחק

 הרהק... הן תזו את האור הגדול של החזון בלבם...

 ולא כדורי עופרת למדה אז היד לטעון, כדורי שנאה היו אלה, תמצית דם השגאה שבנשמה

 הצעירה והכואבת.

 הם למדו לטעון האקדח! ושמחים היו הצעירים, וגאים היו, כה גאים! הם יידעו לההזיק בגשק!

 הם הצעירים גם יכו באוייב עוד מעט...

 אך הקדימם הפעם האוייב. הקדימם כי ירא הוא אותם.

 ירא מפגי הלהט שבגשמה.

 ירא מפני האמונה שבלב.

 ירא מפני האהבה בעיניהם.

 הם הגליתים הטמאים, הם יראים!

 ועל כן, כדורי מוות להם, כדורים שחורים, שחורים כאופל עצמו ואל לבכם הם שלוחים, אל

 הלב הזך והטהור.

 ולכן יקדים, חשך פתאום אור אותה מלכות שתזיתם. הושך, נעצמה עינכם. ובעצמכם אותה

 ובנפול ידכם צוויתם לנו את האור.

 אנו רואים את האור, אנו נרים האקדת שנפל, אנו נכה באוייב ונעלה את האור״.

 ועל נקמת-הדם נכתב על דפי ״המעש״:

 ״על הדם

 מי אנו?

 בגי גולה מפתדים בגיטאות, טבוהים ורסוקים בלי שילם ונקם?

 מי אנו?

 אנשי מוסדות ו״מפקדות״, המצווים להבליג על דם צעירים וצעירות, שנרצתו בשדות עמק-חפר,

 בשדות הגליל, באניות מעפילים בלי שילם ונקם?

 או בני לוהמי התרות אנו?

 בגי זקופי הגוף, שנמתח זה שנים בסבל, בגדדום ובקרב וניצח את האוייב המתועב. בני הלב ההי,

 היודע להבליג לאחים מסיתים ומכים ואינו מבליג למרצהים בריטים.

 בגי השכל הבהיר, שידע להבהין מי אוייב-ללא-פשדה ומי בעל-הברית בעולם.

 נערים ונערות מבני להומי התרות התאמנו בנשק בשדות רעננה, כי עוד המולדת משועבדת, כי

 עוד רבים אויבי העם והארץ ואין עוד מדינה ואין עוד ממשלה, ואין עוד צבא. היהיה דמנו הפקד?

 קלגסי האוייב חשולטים עדיין בעדי ובשדות ישראל פרצו ורצחו נערים ונערות.

 ודמנו ההם — ולבנו החי — ושכלגו גם הוא — מצווים:

 דם תתת דם!

 לא גולת-פרעות פה, לא עבדים פה. פה מולדת עברית, פה אדמת ישראל ולא גרמניה טמאה ולא
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 בריטאגיה פאראנית-בהינית.

 על אדמת ישראל לא יישפך דם ישדאל בלי גקם ושילם. לא מחאות ולא הספדים מורשת גלויות.

 דם תחת דם!

 כך עונה עם זקוף קומה למרצהים. כך עוגה גוער עברי לבריטים בארץ העברית.

 זו מצוות-הקודש על קברות הטהורים והקדושים, אחינו ואחיותינו הלוהמים, שנפלו על אדמת

 ישראל.

 זו נאמנותנו להם. זו תשובתנו הלותמת.

 ביגון ובגאון.

 במתתרת — סכלו תש״ת

 לוחמי חרות ישראל׳׳

 פעולות נקם על רצח נערי רעננה

 יום אחרי רצת ילדי רעננה ביום ה-12 בנובמבר 1947 ערכה תולית לוחמים של לחייי פשיטה על

 מקום ריכוז של שוטרים ובלשים בריטיים בחיפה. המקום שנבחר היה קפה ״אסטוריה״. החפקיד הוטל

 על יעקב פנסו(גואל), דוד שינוויס(זמיר), צבי קיסרי(הפרטיזן) ושלמה, אשר הגיעו אל בית הקפה

 במכונית. גואל נכנס לסייר במקום וכאשר נכת לדעת כי נמצאים בו מספיק שוטרים יצא ונתן את

 האות להתקפה. השלושה, תמושים בתת-מקלע ורימונים, התפרצו פנימה ופתתו מייד ביריות על

 השוטרים. צרורות-צרורות ניתכו על האויב ועד מהרה הפך בית-הקפה למרתץ דמים. מייד לאתר

 היריות, מיהרו המתקיפים התוצה אל רכבם. כאן קרתה תקלה רצינית: גואל, שישב ליד ההגה, לא

 הצלית להתניע את המכונית. בינתיים פרצו עשרות בריטים מבית-הקפה התוצה, התנפלו על המכונית

 הקטנה וירו בה וביושביה בתמת זעם. בדרך נס לא נפגעו הבתורים מהירי ופרצו ההוצה מתוך המכונית,

 כשהם משיבים אש לעבר הבריטים מכול הכלים שבידם. למרות פציעתם של שניים: הפרטיזן וזמיר,

 הצליחו כולם לחמוק בתסות התשיכה. בפעולה מצאו את מותם בריטים רבים ושילמו מתיר יקר בעד

 הפשע שעוללו חבריהם ברעננה.

 כך פעלו תוליות הנקם של לח״י ותוך ימים אתרים הצליתו להרוג שבעה בריטים ולגרום לפציעתם

- 35. לא רק בריטים שילמו את מתיר רצת הנערים. גם המלשינים כיפרו בדמם על הנעשה.  של יותר מ

 עד מהרה התברר כי היו אלה בני משפתה ערבית שהתגוררה בקרבת מקום. בני משפתת שובקי הוצאו

 להורג. לח״י(ג׳מעת שטרן) הפיץ כרוז בערבית להסברת הרקע למעשה.

 בכרוז: "אל אחינו הערבים" נכתב:

 ״הבריטים השנואים עלינו ועליכם עומדים לעזוב את הארץ בבושת-פנים. אף על פי כן לא חדלו

 חלק מן היהודים ומן הערבים לשרת אותם. עם המשרתים הללו גמצאה משפתת שובקי, הגרה בין
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 רעננה והרצליה. אנשיה הביאו את הבולשת הבריטית לבית, שבו התאמנו לוחמינו בנשק. הם שימשו

 מורי־דרו לצבא הבריטי, אשר הרג חמישה מחברינו, בתוכם שלוש בנות צעירות. הפושעים הבריטים

 כבד שילמו בדמם בעד אחינו היקרים - בירושלים, בהיפה ובתל-אביב. גם בגי משפחת שובקי,

 משרתי האויב הבריטי, לא יכלו להמלט מדינם והוצאו להורג בידיה בתשעה-עשר בנובמבר.

 באותה מידת-דין גהגגו באהדים מן הבוגדים היהודים. כל מי ששירת את הבריטים - יהודי או

 ערבי - ייתשב בוגד בעמו וייעגש בתור בוגד. הננו קוראים לאחיגו הערבים, שירתיקו מקרבם את

 הבוגדים השכירים המבקשים לעודד שנאה ביגינו וביגיכם, למען ימצאו הבריטים תרוץ להישאר

 בארצנו בתור שומרי שלום.

 הו, ערבים! הזהרו מבוגרים! מוות לאויב הבריטי! מוות לשכיריו - יהודים וערבים - הבוגדים

 בעמם״.

 רוב הערבים תייבו את העונש ואת דברי הכרוז, אבל באותו זמן כבר פעלה מכונת-ההסתה

 הבריטית במלוא קיטור.
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 פרק חמישים ואחד

 גזרות כלכלמת

 מדיניות ההרס הכלכלי של השלטון הזר

 כהשלמה לביצוע מדיניותה האנטי-ציונית והאנטי-יהודית הנהיג השלטון הבריטי בארץ-ישראל

 מדיניות הרס כלכלית שמטרותיה היו: (א) לנצל את הארץ והאוכלוסייה לטובת האינטרסים הכלכליים

 של הבריטים: (ב) להפריע את התפתתותה של הכלכלה העברית, המשמשת יסוד לבניין העצמאות

 העברית.

 עמדחה של לת״י על מדיניות ההרס הכלכלי של השלטון הזר בארץ נסקרה בתזכיר לוועדה המיותרת

- 26 ביוני 1947, כמפורט להלן:  של האו״ם מ

 (א) מועצח המטבע

 ״מועצת המטבע״ היא מוסד פיקות על המטבע הא״י שתבריה כולם נציגי-המושבות הבריטיות

 והבנקים הבריטיים, בה אין נציג של האוכלוסייה הארצישראלית. פעולות המועצה סודיות. את

 הרזרבות הכספיות משקיעה המועצה בשטרות מפוקפקים של מושבות בריטיות נכשלות ולא בשטרי-

 ערך בטוחים של המשק הארצישראלי. בשנת 1938 הקציבה מועצת המטבע למשק הארץ סכום של

 200,000 לא״י מתוך מתזור של 5,500,000 לא״י ובשנת 1945, כשהמחזור היה כ- 50 מיליון לא״י,

 הקצבת המועצה היתה 600,000 לא״י.

 (ב) הפיקות על מטבע זר

 הלירה הפלשתינאית, הלא״י קשורה ללירה שטרלינג ותלות עליה המגבלות של גוש השטרלינג.

 ההכנסות של עשרות מיליוני דולרים, תמורת היצוא ותרומות יהודי ארה״ב, אינן זורמות לארץ-ישראל,

 אלא ללונדון, שם הופכים אותן ללירות בשער בלתי ריאלי, לפי השער הרשמי, שערכו קטן בהרבה.

 מתוך קופת הדולרים של היצוא הארצישראלי, בריטניה מקציבה סכומים מעטים לא״י לשם קניות
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 סתורות מתוץ לגוש הסטרלינג, ללא שום יתס להכנסותיה, וע״י כך מבריתה הממשלה את א״י לספק

 את צרכיה ע״י קניות בשוק הבריטי. בגלל הפרש בשער השטרלינג משלם המשק הישראלי מתירים

 מופרזים בעד היבוא מבריטניה. מצד שני, מקציבה בריטניה דולרים ביד נדיבה לארצות ערב לקניית

 מוצרי מותרות ובזול עבור השליטים הערביים התומכים בשלטונה.

 (ג) הפיקות על סתר-תוץ

 לפני מלתמת העולם השנייה נקטנה בריטניה מדיניות יבוא של סתורות זולות (דמפינג) שהציפו

 את הארץ, מבלי יכולת התעשייה המקומית לעמוד בתתרות זו והאטה את קצב התפתתותה. את

 תקופת המלתמה ניצלה בריטניה כדי להטיל פיקות המור על יבוא הסתורות במסגרת המדיניות

 הכללית של השלטון, שהייתה מכוונת למניעת התפתתותו של המשק. לפי השיטה הורשה רק יבוא

 סתורות מוגמרות (שיוצרו גם בארץ) ויבוא של תפצי-מותרות. בד בבד הקשה השלטון על יבוא של

 תמרי-גלם ומכונות לתידוש הציוד התעשייתי ושל סתורות שאינן מיוצרות בארץ. מצב זה יצר מאזן

 מסתרי שלילי של שליש יצוא כנגד שני שליש יבוא, ואילמלא יבוא הון פרטי יהודי לארץ, היה המאזן

 השלילי גורם לפשיטת-רגל כלכלית טוטלית.

 (ד) יוקר המתיה

 מדיניות סתר-התוץ של השלטון הזר אשר מכוונת יבוא סתורות במתירים מופרזים, משפיעה גם

 על העלאת שכר העבודה, על עליית המתירים וגורמת לסכסוכי-עבודה, שתוצאתם איבוד אלפי שעות

 עבודה במשק. כל זה מביא לעלייה הדה ביוקר המתייה בארץ. בתודש מרס 1947 עלה האינדקס של

 יוקר המהייה ל- 287 נקודות לעומת התקופה שלפני המלתמה.

 (ה) יתרות השטרלינג

 בתקופת המלחמה ולאחריה הצטברו בלונדון כ- 140 מיליון לא״י מן המשק הארצישראלי, שלא

 הייתה בשבילו אפשרות פרודוקטיבית. תלק מסכום זה היה הון עברי פרטי ולאומי שהועבר לא׳׳י

 בשנים אלה וממתסני-סחורות שנמכרו בתקופת המלחמה. כסף זה הגיע לאנגליה והוקפא על-ידי

 הבנקים והממשלה הבריטית ולא ניתן להשתמש בו לקניית סתורות, לא רק מתוץ לאזור השטרלינג,

 אלא גם לא באנגליה. הקפאת רזרבות עצומות אלה גורמת להפסד כספי עצום למשק הארצישראלי

 שתוצאתו מורגשת במשק העברי.

 (ו) מסים

 עול מסים כבד מוטל על האזרת בארץ-ישראל. עול זה הולך ועולה משנה לשנה. ב-1947-1946

 הוכפלו המסים ממכס לעומת 1946-1945 בה המס הגיע ל- 3 מיליון לא״י. כן לגבי מס רכוש.

 בשנת 1946-1945 גבה השלטון מן האוכלוסייה סכום של 20 מיליון לא״י במסים, לעומת כ- 5

 מיליון לא״י בשנת 1937 - 1938. מלבד המסים לממשלה תייבת האוכלוסייה היהודית לשלם מסים
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 מקבילים למוסדות הלאומיים לשם אספקת חינוך, בריאות ועזרה סוציאלית אשר אין השלטון מספק

 מהמסים הנגבים על-ידו.

 (ז) תקציב של שלטוו דיכוי

 תקציב השלטון הבריטי בא״י הוא תקציב של שלטון דיכוי. תמורת עשרות מיליונים לא״י,

 שהשלטון מוצף מן האוכלוסייה הוא מעניק לה בעיקר משטרה ובתי-סוהר. סעיף זה גדל מדי שנה.

 בשנת 1947-1946 הלווה שירות זה 40% מהתקציב הכללי ובשנת 1948-1947 הוקצבו בסעיף זה 50%

 מסה״כ התקציב. לעומת זה, עבור שירותי תינוך הוקצבו 4%, לעזרה סוציאלית 5%, לעבודות ציבוריות

 כ- 5% ולשירותי פיתות כ- 20%.

 עם סילוקו של השלטון הזר מן הארץ, שהוא שלטון דיכוי לאומי וכלכלי, לא יהיה צורך בצבא,

 במשטרה, בבתי-סוהר, בבלשים שכירים ובפקידים אוכלי לתם תינם ואת המיליונים שתהסוך הארץ

 ניתן יהיה להוציא לפיתות הארץ ולאוכלוסייתה, לקליטת עולים, לבנין, לפיתות התעשיה, לתינוך

 ולבריאות.

 (ת) אגרות תוב של ממשלת פלשתינה

 השלטון לא הסתפק בעשרות המיליונים לא״י, שהוא מוצץ מן הציבור ממסים וממכס. בשנים -1945

 1946 הוציאה ממשלת פלשתינה-א׳׳י מן הציבור 5 מיליון לא״י נוספות בצורת אגרות ממשלתיות.

 ערכן של אגרות אלה בשוק ירד וגרם הפסדים למשקיעים.

 (ט) קונצסיות לתברות הנפט

 הענקת קונצסיות להברות הנפט: האנגלי-פרסית, העירקית ולחברות הצינור הטראנס-ערבי

 ותנאיהן, היא דוגמה בולטת לעושק הארץ, המוכיתה כי השלטון הבריטי בארץ אינו מייצג את

 האינטרסים של ארץ-ישראל, אלא את האימפריה הבריטית. לפי תנאי הקונצסיות מותר לתברות

 להעביר צינורות בכל מקום, לבנות קווי טלפון וטלגרף, נמלים, להפקיע כל שטת שנהוץ להן, מותר

 להן להביא פועלים מתו״ל, לייבא סתורות ללא מכס, פטורות ממס הכנסה, מס רכוש וכוי. הנפט זורם

 בטריטוריה של א״י ומזקקים אותו בחיפה, ללא שום תמורה לצרכן הארצישראלי, המשלם בעד מחיר

 הנפט מתיר של יבוא מתו״ל. מתיר נפט זול היה מוזיל את מתיר התשמל, את הוצאות החחבורה וגם

 את מתיר התוצרת התעשייתית. זו היא מדיניות עושק ושוד של השלטון הזר.

 מס הכנסה לשלטון הבריטי

 השלטון הבריטי, על ידי מדיניות הדיכוי המדיני, הצבאי והכלכלי גזל מאת הציבור העברי לא רק

 את התירות האישית, אלא גם את הזכויות המגיעות לו כציבור אזרתים משלמי מסים.
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 הוא סגר בפניו את קשרי הדואר והתתבורה, הוא סגר בפניו את מקורות תומרי הגלם: הוא סגר

 בפניו את הדרך לשווקי התוצרת. כתוצאה מכך, נגרמו ליישוב העברי נזקים כלכליים אדירים. הואטה

 הבנייה, גברה האבטלה. מוסדות היישוב התכוונו להטיל את נטל הנזק התומרי על שכם האזרתים

 מיעוטי היכולת, על-ידי מלווה פנימי או מגביות תדשות.

 לאור המצב הזה, יצאה לת׳׳י בקריאה אל אזרתי היישוב העברי לתת תשובה ממלכתית לשלטון

 ולמוסדות: להפסיק את תשלום מס ההכנסה לבריטים!

 הציבור נקרא להקים מוסד מרכזי לכל אזור אשר ייפגע על ידי השלטון הזר ויגבה את מס ההכנסה

 הממשלתי. בכספי המס הזה תבוצענה העבודות הציבוריות, יינתן סיוע לפועלים המובטלים ויכוסו כל

 הנזקים הנגרמים על ידי המצב הצבאי.

 הפנייה אל הציבור הכריזה:

 ״לגגות את מס חכנסח ־ לצרכי העם!

 השלטון הבריטי, על־ידי הטילו את המצב הצבאי, גזל מאת הציבור העברי לא רק את התרות

 האישית; הוא גזל ממגו את הזכויות המגיעות לו בציבור אזרתים משלמי-מםיס.

 הוא סגר בפגיו את קשרי הדואר והתהבורה.

 הוא סגר בפגיו את מקורות חומרי-הגלם.

 הוא סגר בפניו את הדרך לשווקי-התוצרת.

 חומרי-הגלם יאזלו; המכונות תעמודגה מלכת; הבגייה תיפסק ואלפי פועלים יובטלו. וכבר הם

 מובטלים.

 ומה היא תגובת המוסדות העבריים?

 הבאמת רוצים הם להטיל את גטל הגזק התומרי על שכם האזרתים מעוטי היכולת על-ידי מלווה

 פגימי או מגביות חדשות?

 האם הגטל המשולש של מסי-עיריה, מם-הסתדרות ומסי-ממשלה איגםם מספיקים?

 כמה מסים עור תייב לשלם כל אזרת עברי מתל־אביב ער פתח-תקוה כדי שימנעו ממגו דואר,

 תחבורה, עבודה?

 עד מתי ימשיך הציבור העברי ללכת בדרכי קהילות הגיטו?

 תיגתן התשובה הממלכתית!

 יוקם מוסר מרכזי לכל האיזור הגצור — שיגבה את מם ההכנסה הממשלתי.

 בכספי המס הזה תבוצעגה העבודות הציבוריות, ייגתן סיוע לפועלים המובטלים, יכוסו כל

 הנזקים הנגרמים על ידי המצב הצבאי.

 יטלו המוסדות הגובים אה המס הזה, את האתריות על עצמם כלפי הוץ וכלפי-פנים. ויהיה כל

 הציבור העברי מאוהד ומלוכד מאתוריהם באתריות זו על המסים שייגבו כי לא ייגבו שגית בידי

 השלטון הזר.

 אין משלמים מסים אלא למי שגותן את תמורתם.

 אין משלמים מסים למי שגוזל את הלתם מהפה, למי שמשתק את התיים הכלכליים.
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 לא מסים הרשים! עמידה הדשה דוושה לנו. עמידה ממלכתית גאה ומעשית באחד.

 תהא תשובתנו: העברת מס-הבנסה למוסד עברי לצרבי האזרת העברי!

 אזרתי האיזור הנצור!

 הילתמו בכל מוסדותיכם העירוניים, ההסתדרותיים, הכלכליים לתשובה זו, למוצא זה:

 במקום מסים הדשים, ייגבה מס־ההכנסה ויוצא לצרכי העם!

 אף פרוטח לכובש חזר, לגוזל חרותנו, למגרש מעפילינו, לרוצחי ילדים!

 כל המקורות הכספיים לשרות העם, למלתמתו, לעמידתו הכלכלית!

 במחתרת התופשית — במולדת הגצורה.

 אדר(ד) תש׳׳ז

 לותמי תרות ישראל״

 בתורף תש״ת עמדו המוסדות הלאומיים של היישוב להכריז על ״מגבית ביטחון״.

 לת״י הביעה את התנגדותה לגביית כספים למגבית ביטתון, כשהכסף אליה יבוא מציבור העובדים,

 בנוסף למסים האתרים שמוטלים על שכמם: מס-ההסתדרות ומס-הכנסה.

 לחייי קראה להפסיק את תשלום המסים לשלטון הבריטי ולהטיל מס פרוגרסיבי על העם למוסדות

 העם ואף פרוטה נוספת לבריטים.

 מס ההכנסה לקופה העברית בלבד:

 "מי משלם ולמי לשלם?

 המוסדות עומדים להכריז על מגבית הדשה, מגבית בטחון".

 אנו לא נבוא בשעה זו להפתית את ערכו של הבטתון ואת הצרכים הנובעים מן המצב.

 ואגו גם לא נבוא בשעה זו להזכיר לא־נשכתות ולשאול, אם כדאי חיח למען חצלת חיי בריטים

 ב״בית הדר", להפקיר בית-מלאכה לנשק.

 ואגו גם לא נבוא בשעה זו לשאול, כמה אלפי לירות מוציאים עוד היום, לא לצרכי בטחון, כי אס

 למשכורות למורידי-כדוזים-של - "פורשים" ו״לשוברי־עצמות" בערים ובמושבות.

 לא עת השבון פומבי הוא היום הזה.

 אבל ישנה בחינה מעשית וישנה בתיגה פוליטית, המתייבת אותגו לשלול מגבית כזאת.

 הבהינה המעשית:

 הגטל העיקרי של המגבית ההדשה יפול כרגיל על שכם אלה, אשר קל להשיג אותם; על שכמם

 של פקידים ופועלים שאפשר פשוט לגכות ממשכורתם במקומות העבודה ובהסתדרות ובמועצות

 ובעיריות. הגדולים והעשירים יפטרו עצמם כרגיל בפרוטות ממש.

 מסי ההסתדרות, מםי-הכגסה ומגביות!

 מה עוד יוטל על שכם העם הזה?!

 מבהינה מדיגית:

 המוסדות הרואים את עצמם כ״ממשלה בדרך", המכריזים על גיוסים צבאיים, המעסיקים מאות
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 בלשים ואנשי-בטתון כלפי-פנים כלפי ה״פורשים״, תייבים לעשות צעד מדיני ממלכתי ביחס

 למסים.

 מי שתובע מדות, מי שתובע גיוס — חייב להעיז גם כלפי־חוץ; ולא דק כלפי-פנים, כלפי

 מנוצלים ומשועבדים, נדדפים ונסתטים.

 אם ממשלה אתם — הכריזו מיד על העברת מסי-העם לידיכם. אנו — ה״פורשים״ —

 תובעים זאת.

 אמנם יודעים אגו, כי בכספים אלה תקימו מייד בתי-סוהר, מתגות-ריכוז, אולי גם גרדומים,

 בהבטחתו הנאה של בן-גוריון. אולם אנו בותנים את הדברים לא בהינה ממלכתתית־שלטונית, כי

 אם בחינה ממלכתית-לאומית.

 פשע הוא כיום הזה לשלם מסים לשלטון הבריטי בארץ!

 את מחנותיו ומבצויו ונשקו מוסר הוא בגלוי לידי שכיריו האפנדים וה״מלכים״. אין ערך ללידה

 האתת, הניתנת ביד האחת ל׳׳מוםדות-הבטחון״, אם היד השניה נותנת עשר לידות ליד מרצחים

 ושכיריהם.

 הציבור העברי בארץ משלם כבר היום מכספו לצבאות עבדאללה וקאקוקג׳י; הוא משלם סכומים

 גדולים פי כמה מאשר למגביות. ״הלגיון הערבי״ והיל-הספר חיים פה על השבוננו.

 וה״מוסדות״ המדברים רמות על ממלכתיות עוסקים ב״מגביות״ גלותיות ל״הגנה״.

 תהא התשובה לשלטון המשכן את צבאות השכירים: ישלם האנגלי לשכיריו. ותהא התשובה

 לגובי המגביות: אנו מוכנים לתת למוסדות הנותנים בטחון, אך בתנאי שלא נצטרך לתת למסכנים

 את הבטהון.

 אין נותנים גם למשכן וגם לעגל!

 יהיה הלחץ מלמטה על ההנהגה, על מכריזי המגביות: מסי העם למוסדות העם!

 אף פרוטה לא לידי סוכני קלייטון, השוכר פורעים וכנופיות בכסף שלנו. אף פרוטה! כל גרוש

 קדוש לנשק העברי, ורק לנשק העברי ולא לבריטי ולא לשכידיו.

 יהא בזה הסכון ההון הלאומי. יהא בזה צעד ממלכתי ראשון. תהא בזה הגברה ממשית של הכוה

 שלנו, הכוח הכללי, הכוח הפוליטי, ועל כולם — הכוה הצבאי. לא בפרוטות נוושע. מיליוגים

 דרושים!

 כשם שלא יצילנו ההייל הבריטי, כך לא יצילנו הכסף, שאנו נותנים לו. ולהפך: הכסף והחייל

 מופגים גגדנו. יעילותו של הגיוס הכספי היא בממלכתיותו. יוטל מס פרוגרסיבי על הציבור העברי

 בארץ. אך לא נוסף על המסים האחרים, כי אם במקום המסים המשתלמים היום לכיסי המרצתים

 ושכידיהם.

 עבדי במולדת! שלם את מס ההכנסה לקופה העברית בלבד!

 אל תשלם למרצחים מאתמול, מהיום וממחר.

 במחתרת — מרתשון תש״ת

 לותמי תרות ישראל״
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 פרק חמישים ושניים

 לבירור בעיות השעה

 בעיות משטר וחברה

 עם קביעח האוריינטציה של לחייי על ברית-המועצות וחכניח ״הנייטרליזציה של המזרח החיכוך,

- 1946 - נתעורר הצורך לעסוק גם בשאלות מדיניוח  אשר סימנו את מדיניות-החוץ של לח״י התל מ

 הפנים ובהשקפת עולמה של לחייי על בעיות המשטר וההברה. ביהוד הורגש הצורך בהסברת עמדתה

 של המתתרת כלפי הקומוניזם והסוציאליזם, לאור האוריאנטציה הפרו-סובייטית.

 גם חברי לחייי הרגישו כי הולכת ומסתמנת באופן בולט תפנית הדרגתית מנוסתת הנייטרליזציה

 אל אוריאנטציה ברורה לבריה״מ. המאמר: "תשובה לאסתר וילנסקה" (תוברת, אלול תש״ז) שנכתב

 בידי ישראל אלדד, בא למלא את הצורך בהסברת פנים וגם כלפי הוץ בהדגשת ההבדל המהותי בין

 לחייי לקומוניזם.

 מאמר נוסף, אף הוא פרי עטו של אלדד, הדן בשאלת עמדתה של לחייי לסוציאליזם, הוא"יחסינו

 לסוציאליזם" (שהופיע בבטאון הפנימי של לח״י"במחתרת", תמוז תש״ז).

 בםידרת הבירורים הרעיוניים צריך לכלול גם מאמר שלישי של אלדד בשם"מלחמה בפאשיזם"

 שנכתב מתוך כוונה ברורה להוכיח, שלא זו בלבד שלח״י לא לקתה בשמץ של פאשיזם, כפי שיריביה

 מהשמאל הדביקו בה, כי אם להפך, - שאך מלחמת התירות של לת״י תציל את הארץ ואת העם מסכנת

 הפאשיזם.

,  ״תשובה לאסתר וילנםקה,

 מאמר זה הייתה תשובה לאסתר וילנסקה, תברת"המפלגה הקומוניסטית הארצישראלית" (פק״פ),

 אשר כתבתה בשם"לדרכם של לוחמי חרות ישראל" התפרסמה ב׳׳קול העם", בטאונה של המפלגה

 הקומוניסטית, בכ״ט באב תש״ז.
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 במאמר זה נקבעו כמה קביעות־יסוד בהשקפותיו של אלדד, כחבר מרכז לח״י: גבולותיה של

 ארץ-ישראל הם גבולות היסטוריים; קיומו של רק עם ערבי אתר; בתכנית לת״י אין טרנספר,- היתס

 למעמד הפועלים כולל תמיכה בשביתת פועלים אם היא מופנית נגד השלטון הבריטי. לת״י תנועת

 מתתרת שאינה עוסקת במלהמה מקצועית: לח״י תומכת בכל השקעת הון אמריקאי לפיתות המזרת

 החיכון: לת״י תנועה תופשית ועצמאית ומתוך ראיית האינטרסים העבריים בלבד תותרת לשותפות

 האינטרסים שלה עם בריה״מ, בניגוד לפק״פ, שהיא איננה תנועה קומוניסטית עצמאיח.

 הרי המאמר:

 ״תשובה לאסתר וילנסקה

 הוצאת לוחמי תרות ישראל אלול תש״ז

 א• אגו נענה ברצון

 ״קול העם״ מיום כ״ט באב תש״ז פרסם מאמר נרתב מאת אסתר וילנסקה בשם ״לדרכם של

 לותמי תרות ישראל״.

 אנו נענים ברצון לוויכוח זה. ברצון וברצינות, על כל פנים, פי כמה מאשר בבואנו ל״התווכת״ עם

 עתון מסוגו של ״משמד״, למשל. משני טעמים:

 ו. רבים ההבדלים הן במושגי יסוד והן בבעיות תכסיס ביניגו לבין אגשי ״קול העם". אולם

 יש משהו המרשה לנו היום לעמוד בדי אמות של הפק״פ. הם רואים את האימפריאליזם

 הבריטי בארץ כאוייב מספר אי. ובעקביות רבה הס מזהירים את הפועלים יום־יום מעל

 דפי עתונם מללכת שולל אחרי פיתויים שונים להעביר את התזית לחזית יהודית-ערבית או

 לחזית יהודית-פנימית. עמדה זו היא בגיגוד גמור לעמדה של"משמר" ו׳?בר", אשר אחרי

 כל מעשה זוועה בריטי קוראים — למלהמה ב״פורשים"; אשר בזדון ובכוונה תהילה

 מסיתים את דעת הפועלים והנוער מהחזית העיקרית: אשר מטיפים ל״משא ומתן" מיושב

 עם השלטון הבריטי ו״לעקירה בכוה" כלפי פגים. הסתה זו איגנה מקרית ואיננה משגה

 סתם, היא באה מתור כגיעה לאיומים המתמידים של הגציב והמפקד הצבאי.

 2. הסגנון. נוסף על כך ש״משמר" מתתיל ומסיים כל מאמר יום יום בתביעה להלתם

 ב״פורשים" (זוהי תשובה אוגיברסלית לכל הצרות, לפרעות, לגירושי-האניות), הרי ישגו

 שם םגגון מהמין השפל-ביותר. מאמריהם שורצים "תועבות" ו״הפשעים" ו״תלאה" וכוי

 וכוי. כל אלה באים במקום נימוקים. במקום שאין נימוקים — גם גידופים הם נימוקים.

 לעומת זאת מאמרה של ולינסקה, עם כל הטעויות שבו והסילופים בכוונה או שלא-בכוונה

 — לפתות משתדל לחיות ענייני. ויכוח ממין זה אנו מברכים ואנו נענים ברצון, בעוד

 שבהיותנו נאלצים לענות ל״תשפוכת" של "נאמני יישוב" למיניהם — תוקפת אותנו

 בהילה.
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 נ. לשיטת הודפות

 אם מפני היריעה הקצרה ואם מפני הנוחיות, בחרה הדבוית הראשית של פק״פ שיטת וויכוח

 בלווית ציטטות. אין היא מציגה את שלמות השקפתנו הפוליטית, כי אם מצטטת משפטים מהתזכיר

 שלנו לוועדת או״מ ומתוברת שלגו"מלהמה בפאשיזם״.

 נגד שיטת ציטטות כזאת אפשר להילתם פשוט בציטטות מגוגדות, ציטטות המוכיתות את

 ההיפך. אולם אז יעמוד הקורא מבולבל, מבלי לדעת לאיזו ציטטה להאמין. כי זה הרי ה״טריק״

 שבוויכות-ציטטות: להוציא קטע משלמות בלי ההנמקה שלו. בלי המסקנות שלו. זו שיטה ידועה-

 לרעה בעולם וזולה מאוד, ולא נשלם באותה מטבע. לא נצטט את דברי אסתר וילנסקה מלפני

 שנתים או מלפני נאומו של גרומיקו. לא נעשה זאת. נשתדל לענות לענין אותן הציטטות שהיא

 הביאה. ולקורא רק המלצה אחת: קרא את התוברות שלנו בשלמותן ואל תסתפק בציטטות. אדרבא,

 קרא ודון דיון הופשי על פי השלימות.

 ואגב: בהזדמנות אתת טוענת וילנסקה שבתזכיד לוועדה כתבנו דברים שאנו מסתירים אותם

 מהקורא יום יום, למשל את מטרתגו הסופית: ארץ-ישראל בגבולותיה ההיסטוריים כמקום ריכוז

 לכל היהודים הרוצים בהיים לאומיים שלמים.

 אין זו טענה רצינית. דומני שאין איש בציבור של יידע כי זו מטרתנו. ואין אנו כותבים עליה

 ב״מעש״, שהוא עתון הדן בבעיות השלבים האקטואליים של המלחמה. ומי מהקוראים רואה, למשל

 ב״קול העם״ את המטרה הסופית של פק״פ? מדובר שם הרבה על מלתמתו היום-יומית של הפועל,

 גם על תועבות האימפריאליזם הבריטי, אך מטרתה הסופית של פק״פ הידועה לכל — אין זכר

 לה.

 והתזכיר לוועדה איננו סודי, כל העתונאים קיבלו אותו. ומי שרוצה להתזיק דברים בסוד, ספק

 גדול הוא אם ימסרם לידי עתונאים דווקא.

 ג. המלחמה בציו הפאשיסטי

 מיד בנקודת ההתקפה הראשונה מקויים בה אסתר וילנםקה ״בור כרה ויחפרהו״. היא מספרת

 על ראשיתם של לת״י בשגת 1940. ראשית זו באה מתוך ״שלילה עקרונית של המלהמה גגד הציר

־ 1940. בשנה שרוסיה הסובייטית לא זו בלבד שלא היתה  הפאשיסטי״, ובמקרה ראשית זו תלה ב

 במצב מלהמה עם הציר הפאשיסטי, אלא שהיתה במצב של תוזה פוליטי ומסהרי עם גרמניה. ובכן

 ״שלילה עקרונית" זו שהיא נוגחת אותנה בו — מה טיבה? והרי גם פק״פ גקטה בשגה זו שלילות

 מותלטת כלפי הגיוס, וכל איש ביישוב זוכר זאת. אנו היינו נגד הגיוס לצבא הבריטי והיינו תומכים

 בגיוס לצבא עברי. פק״פ היתה נגד הגיוס, אף על פי שהיתח זו מלחמה גגד הציר הפאשיסטי. מדוע?

 כי פק״פ טעגה שה״גגד״ איגו מספיק. יש גם לדעת מהו ה״בעד״. ורק כשהופיעה ״בעד״ רוסיה

 הסובייטית שיגתה פק״פ את עמדתה לגיוס. ואף אנו אמרגו: יש לדעת גם את ה״בעד״, ו״בעד״ כזה

 לא ניתן לעס העברי כעם שואף לתרותו במולדת.
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 ועל כן, אם יבוא מישהו לטעון על עמדתנו או בשם המלתמה האנטי-היטלריסטית במלחמת

 הצלה ליהודים — יש עוד איזה טעם לטענתו אף כי אפשר לענות גס עליה. אך מי שבא ב״קול

 העם״, לטעון בשם המלחמה גגד הציר הפאשיסטי — הרי מוטב שלא יזכיר את שנת 1940.

 טענה שניה בבעיה זו היא: ׳׳כדוגמת הגייס החמישי בכל פינות העולם שפעל בנימוקים שוגים

 ועל פי רוב ״לאומיים״, חיבלו נם אנשי-לה״י בעורף האנטי-נאצי״.

 אם טענה היא זאת, מדוע לא יטען ״קול העם״ אותה טענה ממש נגד תנועות השחרור בהודו,

 בבורמה, באיגדוגזיה, שהתייצבו בגלוי ובמפורש גגד בריטאניה. הקומוניסטים בבורמה מספידים

 היום כגיבור לאומי את ראש המפלגה חאנטי-פאשיסטית שנרצח, ואשר עמד בשגת 1943 בראש

 צבא מדמאי לצד היפגים.

 והטענה השלישית בבעיה זו:

 ״הדעה שהיהודים יכולים להינצל מגורלם באירופה הנאצית רק על ידי איבקואציה לארץ-ישראל

 משמשת למעשה ביסוס תיאורטי לתורה המסולפת, שמספיק ליהודים לברוה מהפאשיזם ואין הם

 צריכים להשתתף בהשמדתו״.

 כן, אגו מודים בזה. אגו דוגלים בשיבת כל היהודים למולדתם, לארץ-ישראל. ולא רק זאת;

 יותר מזה; אתת התקוות שאנו תולים בברית העם העברי עם רוסיה הסובייטית היא זו: אין עוד

 ארץ ומשטר בעולם, שהוכיהה את הבנתם ויכולתם לריפטריאציה של עם למולדתו — ברוסיה

 הסובייטית.

 ששה מיליונים יהודים שנרצהו לא נפלו בקרב עם הפאשיזם. הם היו קדמות פאםיביים ללא

 כל תועלת במותם. מיליונים אלה בריכהם במולדת היו מקימים כות אדיר להשמדת הפאשיזם. אנו

 מוכנים ורוצים להשתתף בהשמדת כוחות השחור ואימפריאליזם; אך לא השתתפות כזו של ששה

 מיליונים קדמות, כי אם השתתפות עם בעל-מולדת כעם הרוסי, האוקריאני, היוגוסלבי, היווני. זה

 טוב יותר לגו וזה גם טוב ומועיל יותר למלהמה זו.

 ד. אדץ-ישראל בגבולותיה ההיסטוריים

 כבר כתבנו לעיל, שאין אנו רואים כל פגם בזה שאגו מופיעים בפגי הציבור יום-יום בבעיות

 מלתמתו האקטואלית ובפגי ועדה ביגלאומית אם מגוללים בגילוי-לב את תכניתנו המדינית הסופית:

 ארץ-ישראל בגבולותיה ההיסטוריים.

 בביצה הקרתנית של מפא״י והסוכנות אמנם נוהגים אתרת. שם נוהגים באסיפות ובבחירות

 לצרות על תכגית ״בילטמור״ וממלכתיות וגבולות היסטוריים וכדומה, אך בהדרי הדרים מוותרים

 על 80% לפתות מגבולות אלה ומסכימים לבסיסים צבאיים, וכוי.

 אנו אין תלקנו בצביעות שכזו.

 אין תלקנו גם בתכניות ׳?ו-לאומיות״ של ״השומר הצעיר״. דו-לאומיות בתנאי של — רוב

 עברי. אף זו צביעות.
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 מטרתגו, כמנוםתת לעיל, גלויה וברורה. כן, נכון, בפירוש כתבנו בתזכיר: ״האדמה שממזרח לירדן

 תהפוך שגית לתלק של ארץ־ ישראל העצמאית״.

 אלא שכמה דברים אינם ברורים לנו בהתלט בטענותיה של אסתר וילגסקה. ראשית, למה

 היא מכנה זאת בשם ״ריביזיוניזם״? וכי וייצמן בימי מתן הצהרת באלפור ראה אתרת את גבולות

 ארץ-ישראל? וכי מאיר יערי רואה אותן אתרתז ואם הרביזיוניסטים הם נגד התלוקה, ואף ה״שומר

 הצעיר״ הוא גגד ההלוקה (אף על פי שלא ברצינות יתרה) האם על ידי כך נעשית תכנית ״שלמות

 ארץ-ישראל״ תכנית רביזיוגיםטית או ״שומר-צעירית״?

 אך לא זו בלבד. שאלתנו היא גם אתרת:

 וכי לאיזו ארץ יש לפי דעתח של אסתר ווילנסקח לספח את עבר־הירדןז לסעודיה? לעיראק?

 לסוריה? לאחו ארץ שייך"עבד הירדן״ מבחינה היסטורית ומבהינה גיאוגרפית? או שמא מכירה

 פתאום אסתר וילנסקה בזכות עבר-הירדן לעצמאות? שטה ארץ אשר יכול לאכלס מיליונים ואשר

 עוד עשרות שנים ישאר שומם ללא פיתוח וללא תועלת כל שהיא לאנושות, אם יד עברית לא

 תעבדו, אם אנתנו לא ניישבו.

 שתי גדות הירדן ארץ אתת הן. מי שמכחיש זאת, לא רק שהוא מכתיש אמת היסטורית

. ואם לפי טעמם של פק״פ יש י ת ו כ א ל  וגיאוגרפית, כי גם סומך את ידו על מעשה אימפריאליסטי מ

 לקרוא לארץ הזאת פלשתינה״(א״י) ולא ״ארץ־ישראל״ יבושם להם; אלא שגם אז מתובתם לדבר

 על — פלשתיגה משתי גדות הירדן, כשם שהם בעד צירוף קפריסין ליוון, בעד צירוף הנסיכויות

 להודו ועוד ועוד עשרות משלים.

 רוסיה הסובייטית סמכה את ידיה על ישוב מזדהה של גרמניה על ידי הפולנים וםיפוהו לפולין.

 ואין זו פעולת ״עונש״ סתם. מכמה טעמים לא תסכים רוסיה ל״עוגשים״ כאלה. פעולה זו מגומקת

 הנמקה היסטורית: לפני שבע-מאות שנה היתה זו אדמה פולנית. העקרון השוב. לפגי אלף שגה היו

 עוד היהודים רוב בארץ משתי גדות הירדן, ואנו איננו באים לנרש ״שלושה מיליונים״ ואף לא מיליון.

 וודאי שאין אנו צריכים לגרש שלוש מאות אלף ערביי עבר-הירדן. יש שם מקום למיליונים יהודים,

 נוסף על הערבים התושבים.

 קנאות זו לאומה עבר-ירדנית אינה רצינית בפי אסתר וילנסקה, כל יהודי, ואף התבר הטוב ביותר

 של פק״פ יודע ומרגיש בעומק לבו: ארץ זו, ודווקא משתי גדות הירדן, זוהי מולדתנו. מעבר לבעיות

 משטר פוליטי, מעבר לרעתו על הבעיה העברית: הארץ הזאת — משתי גדות הירדן — זוהי

 המולדת העברית. ואם גרומיקו הכיר בפריגציפ בקשר מולדתי זה בין העם ובין הארץ, מה טעם

 לראות בירדן את הגבול? מפני שלורד מוין וגלאב-פהה קבעו אותו כך? מפני שצ׳רצ׳יל ולאורגם עשו

 קנוניה עם הפיאודלים ההאשימים?

 זו הארץ, זו המולדת. והגבולות הם אלה שההיסטוריה קבעה, שהגיאגרפיה קבעה; אך לא

 אלה שהאימפריאליזם קבע. ובכן הנוסהה של ארץ-ישראל משתי גדות הירדן אינגה מוגופולין

 ריביזיוניםטי, כי אם מונופולין של — ההיסטוריה והגיאוגרפיה.

 יתר על כן; אגו מתגגדים התגגדות פרינציפיונית למפה זו המקובלת על הריביזיוניסטים והמקובלת
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 על האצ׳׳ל. מפה זו היא מפת המאנדאט הבריטי. גבולות הארץ במפה זו אין להם הצדקת היסטורית

 לאומית או גיאוגרפית. הגבולות האלה הותוו מתוך התיכוכים בתלוקת הירושה העותומנית בין

 בריטאניה וצרפת ומתוך הקנוניות בין ההאשימים ותומכי סעודיה. מבלי להכנס במקום זה לפרטי

 הגבולות הנכונים, אם רהבים הס ממפת המאנדאט או מצומצמים — הגבולות האלה אין להם כל

 הצדקה, מלאכותיים הם. על כן: ארץ־ישראל משתרעת משתי גדות הירדן — זוהי אמת גיאוגרפית

 והיסטורית. וזו המפה ה״ריביזיוניסטית״ — זו מפה של ה׳׳מאנדאט״ ויוצריו.

 עצמאותה של הארץ הזאת תושג בדרך מלתמת השחרור.

 סימון גבולותיה במזרה המדברי יושג על ידי כוח היצירה של העם העברי, כות הפיכת המדבר

 לארץ פוריח על חשבון הטבע, ולא על חשבון האדם.

 ה• הנעיה הערבית

 אמנם, נכון, וזה הבדל רב בין גישותינו: אתם מדברים על ״פלשתינה״ ואנו מדברים על ״ארץ-

 ישראל״. ואנו אומרים הארץ העברית ואין אגו גם הוששים מלדבר על ״שלטון עברי". אין אנו

 סבורים שבמושג ״שלטון עברי״ יש יותר ״שוביגיזם" יותר ״פאשיזם״ מאשר במושג ״השלטון הפולני״

 בפולניה. מחשבת פק״פ מפגרת במקצת אחרי חמחשבה הקומוגיסטית בעולם. ״שלטון״ אין משמעו

 דיכוי בשום אח דימוקרטית (במובן הדימוקרטיה הקומוניסטית), ואין כל טעם לחשוד ששלטון

 עברי יהיה אחר מאשר שלטון פולני בפולניה היום, או שלטון צרפתי בצרפת, או שלטון בולגרי

 בבולגריה היום. וביהס למושג זה ״שלטון עברי״ הייבים אנשי פק״פ להשתתרר מרגש נתיתות, ממש

 כפי שהם כבד מתהילים להשתתרר מרנש נתיתות ביתס ל״מולדתיות״ של הארץ הזאת לעם העברי.

 אלא מאי? פק״פ תוששת לאינטרסים ה״לאומיים״ של הערבים.

 אסתר ווילגסקה מגגתת אותנו על שאנו מדברים על ״העם העברי״ מצד אתד ועל ״אוכלוסיה

 ערבית״ מצד שגי, והיא טועגת בשם זכותם של ערביי הארץ להגדרה לאומית.

 בנקודה זו דעותינו מנוגדות באמת.

 אנו מכירים בקיומו ובזכותו של העם הערבי. אולם אין אנו מכירים באיזה עם ערבי-פלשתינאי

 או עם ערבי עבר-ירדגי או עם ערבי-סורי. ישנו עם ערבי אהד, גדול, הנמצא עתה בתהליך התעוררות

 והכרה עצמית. ערביי ארץ-ישדאל הם תלק מאותה אומה, ממש כמו שההונגרים יושבי רומניה הם

 הלק מהעם ההוגגרי ולא עם גפרד; ממש כמו שהגרמגים יושבי הםודטים היו גרמנים ולא הצליח

 הנסיון להקים עם ״סודטי". אנתנו מכירים בערבים יושבי הארץ הזאת שהם חלק מהעם הערבי

 הגדול השוכן במזרה-התיכון, בסעודיה, עיראק וסוריה. (המשך המאמר כולו מופיע בפרק"עמדת

 לת״י לגבי פתרון בעיית הערבים״)
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 ו. לא למען זיבוטינסקי כי אם למען האמת

 תוברת זו נכתבת כתשובה למאמרה של אסתר וילנסקה, על כן אנו שומרים על הסדר שבדבריה,

 אף על פי שאין בהם תמיד קשר והגיון ענייני והיא קופצת מבעיות עקרוניות לנושאים צדדיים. את

 התוברת ״מלהמה בפאשיזם״ כתבנו מתוך כווגה ברורה: להוכיה שאין זו בלבד שאין בגו שמץ של

 פאשיזם, כי אם להפיך — שאך ורק מלתמתנו תציל את הארץ והעם מפאשיזם. ובכן, דבריגו ודאי

 לא היו מכוונים לאנשים שיש להם מטעמים שונים אהדה לפאשיזם. ואם כן, לשם מה צריכים היינו

 בכלל בחוברת זו לדבר על ז׳בוטינםקי ולהוכית שהוא לא היה פאשיסטז מה מנע אותנו להטיל גם בו

 פאשיזם או בכלל עבור בשתיקה עליו? הרי שום איש בעל-דיעה ובעל-ידיעה לא יחשוד בנו, שאנו

 מעוניינים להתניף לריביזיוניםטים. אנו מעונינים לראות את ציבור הפועלים צועד בראש מלתמת

 השהרור, ואנו יודעים מה הן הדעות המקובלות בציבור הפועלים על ז׳בוטינסקי. אך בכל זאת

 כתבנו מה שכתבנו עליו למען האמת ולמען הבהירות. כי הרי ידוע הדבר, שהמושג ״פאשיזם״ חדל

 להיות מושג מוגדר והפך להיות לשם גנאי סתמי לכל מי שאינו שמאלי קיצוני דווקא, לכל מי שאינו

 סוציאליסט דווקא. ואין אגו םבוריס שטובת המלהמה בפאשיזם תובעת טשטוש זה. אגו טועגים,

 שז׳בוטינסקי היה ליברל ביסוד נפשו. את מוםוליני הוא שנא. ואת מי הוא העריץ? את מסריק ואת

 בנש. בנש היה ונשאר ליברל מסוג הליברלים של המאה הי״ט, ואם הוא עומד היום בברית עם רוסיה,

 הרי זה בגלל אכזבתו בדימוקרטיה המערבית, ובגלל הכרתו במציאות גיאוגרפית מםויימת.

 למען האמת: דומגו שדעתגו שווה ביתס לריאקציוגיות של ״הגוער העברי הלאומי״ ושל ׳׳הועד

 הערבי העליון״. ורומנו, שאנו כולנו יודעים מח חם מאחלים לנו ומה הם עושים לנו. ובכל זאת,

 הלוואי והייגו יכולים להגיע אתם היום להסכם מלהמה משותפת גגד השלטון הבריטי!

 כל זה, כאמור, לא לשם סניגוריה על ז׳בוטינסקי. אין הוא זקוק לה ואין אנו זקוקים לה. כל זה

 למען האמת גאמר בתוברת. וגם עובדת היותו סוציאליסט אין פוסלת אותו. דומני שבנש הלא־

 סוציאליסט טוב לה לאסתר וילנסקה מהרבה סוציאליסטים בעולם כבווין או בן-גוריון.

 ולמען האמת אמרנו: פסלנו את דרכו של ז׳בוטינסקי בגלל דבקותו באימפריה הבריטית. וכידוע

 דבקים בה באימפריה זו ולא דווקא פאשיםטים, העולם בכל זאת איננו מורכב רק משהור ואדום. יש

 גם צבעי־ביניים, ולמה הפשטנות הזאת?

 ז. היחס לבעיות מעמד הפועלים

 הסעיף הזה בטענותיה של אסתר וילנםקה מבוסס כולו על העלמה או התעלמות ואין אגו יודעים

 אם בזדון אז בשגגה.

 מי שכותב כי אנו מתעלמים מגורל רבבות ומאות אלפי עמלים בארץ הזאת או שמעלים את

 האמת או שמתעלם ממנה. אנו כידוע תנועת מתתדת.

 ומאת אנו מודים: אם אנו עושים מעשים או אם אנו כותבים — הרי זה אך ורק בשביתות

 המכוונות נגד השלטון האימפריאליסטי הבריטי(אגב: לא גכון הוא, שלא הגבנו על השביתה הכללית
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 המשותפת. המחבדת פשוט לא קראה אז אותגו, כתבגו והגבנו וברבנו בל שביתה משותפת נגד המנצל

 הבריטי.

 אמת נכון, אין אנו תגועה מקצועית ואין אנו דנים בבעיות השביתות ׳׳הפגימיות'/ ולא מפני

 שאנו נייטרלים. אין אנו יכולים להיות גייטרליים. מפגי שהרוב המכריע של לוהמיגו הם פועלים,

 המעוניינים בגופם ובמשפחתם ובביתם בתנאי־עבודה הוגנים. אין אנו יכולים להיות נייטרליים,

 מפני שאנו יודעים כי עיקר השאנגות וחשמרגות גם כלפי חוץ היא בגוף הבורגנות, העושה ״עסקים

 טובים״ ותוששת להפרעות. ולא עכשיו, כי אם בשגת תש״ג, כתבנו על דפי ״החזית״ שמעמד הפועלים

 הוא הוא שצריך לשאת את דגל תנועת השחרור. ולא פעם ולא פעמיים חבעגו את שמחתנו על

 רכישת מפעל פרטי על ידי ה״הסתדרות״. ואף על המאורעות בפתח-תקוה הגבגו. אלא, כאמור, אז

 עדיין לא התענייגה אסתר ווילגסקה בלוהמים עבריים ולא קראה את עתונותם.

 ובכן, לא נייטרליות היא זו, כשאנו איננו דנים בבעיות היתסים היום-יומיים בין המעבידים

 והעובדים העבריים, כי אם זו הגישה שאגו מוצאים אותה גם אצל גדולי התיאוריטיקאים

 והמרכםיסטיים גם אצל מגשימיהם. התל מכתבי לנין וסיים בדברי המנהיג הקומוגיסטי הסורי:

 בארצות משועבדות יש להקים ברית בין כל המעמדות נגד השלטון הבריטי, הכובל את פיתותה

 של הארץ. והלוואי והראו משועבדות גושא דגל השהרור. והמנהיג הקומוניסטי הסורי אמר, שאין

 לו מלתמה בבעל ההון הסורי, כי אם בהון הזהוכך היה בהודו(ורק עכשיו תתהיל החזית הפגימית),

 וכך היה בכל הארצות המשועבדות. ואנו שמחים, שמזמן לזמן, אגו רואים גם מעל דפי ״קול העם״

 את הגיתוחים הכלכליים המוכיהים, שלא גובה־ההייס של הפועל ולא בעל-התעשייה העברי הנאבק

 לפעמים באמת בקשיים אוביקטיביים (נוסף על הדאגה לרווחים מוגזמים) אשמים, כי אם השלטון

 הבריטי, הכובל את פיתוהה של הארץ. והלואי והראו מנהיגי ההסתדרות תקיפות כזו כלפי המעביד

 הבריטי, כפי שהם מראים כלפי המעביד היהודי. ורק נגד ההבדל הזה בין שתי העמדות אנו מתריעים:

 רק גגד ״המהפכגות" העצומה של ה״שומר הצעיר״ גגד היהודים המרוויחים אלף והוותרנות והרכות

 כלפי השלטון הבריטי המרוויה ״מיליונים״.

 מתוך ידיעה ברורה של חחוקיס הכלכליים והכותות הכלכליים אנו דורשים יתס הפוך: ותרגות

 הדדית כלפי פנים היום למען תקיפות המהפכנית כלפי תוץ. ואת זאת אנו דורשים גם ביתס-

 המעמדות וגם ביהס העדות; בשם תזית אתת כלפי השלטון הבריטי.

 האם במצב של שעבוד קולוגיאלי תביעת תזית אחת כזאת(אך חזית ממש, גם שביתות, וגם מרי

 אזרהי וגם בגשק) היא אגטי פרולטרית או — להיפך — היא בהתאם לכל הוקי המהפכה?

 אגו מביגים, שהמפלגה הקומוגיסטית תייבת להלתם גם את מלתמתו היום-יומית של הפועל,

 את מלתמתו המקצועית, אף כי מלהמה מקצועית זו לא תמיד הוכהה היא למהפכגות. מלתמתם

 המקצועית של הסתדרויות הפועלים האדירות בארצות הברית הן לעתים קרובות גם אנטי-מהפכניות

 מובהקת. אך יש לנו גם דוגמה קרובה יותר. ישנה הסתדרות פועלים מקצועית ערבית, כידוע, אשר מדי

 פעם, בפרוץ סכסוך-עבודה היא עולה בתביעותיה המקצועיות על תביעות הקיצונים הקומוניסטים;

 והסתדרות זו — ריח רע של פאשיזס ושל שכירי השלטון הבריטי עולה ממנה. לא כן?
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ו ו  ובכן לא תמיד מלחמה מקצועית יום-יומית להטבה תלקית של התנאים היא סימן לתנועת שחי

 מהפכנית. דאגה מקצועית כזאת, רק צעד אהד ממנה ועד לטענה הידועה: אם נלתם ליציאת הצבא

 הבריטי מהארץ, הרי נבטיל מעבודה ארבעים אלף פועלי הצבא! ודאי שאנו רוצים גם במלתמתם

 המקצועית של פועלי הצבא; א. מפני שיש בה הפגנה של אינטרסים משותפים. ב. מפני שיש גם

 גבול מיגימלי לכוה הסבל של הפועלים, אשר למטה ממגו הוא נהפך לאבק-אדם ואינו מסוגל גם

 למלתמת שתדור. ג. הגדלת הוצאות התזקת הצבא במצבה העכשווי של האימפריה הוא צעד גוסף

 להוצאתו של הצבא הזה.

 מכל הטעמים האלה אגו בעד השביתה הממושכת. וכתבגו בפירוש על כן. אלא שאגו תגועת

ה המאקי הצרפתיים.  מתתדת לותמת ואין אגו עוסקים במלהמה מקצועית, ממש כשם שלא עסקו מ

 ובמלתמת השתרור של העם העברי ושל הארץ הזאת אנו רשאים לתבוע את התזית הרהבה. וכל

 עבוי, כבווגני כפועל, וכן כל ערבי,שיתנו את ידם למלהמה זו שהיא הראשונה במעלה לגירוש

 השלטון הזו — הס בעלי בוית לנו.

 ״לא ייתכן שגם הטורף וגם הקרבן יהיו צודקים״ כותבת ווילנםקה. ואשית, לא כתבנו ששגיהם

 צודקים. שגית: ייתכן וייתכן שטורף וקרבן יעשו יד אחת — כשיופיע טורף גדול משגיהם, העומד

 לבלוע את שגיהם. דומגו, שהבוית בין קומוגיסטים וקפיטליסטים (בין ״טווף״ ו״קובן") במלתמת

 עולם זה נוכה הטורף האיום, הנאציזם, הוכיחה את צדקת טענתגו לברית בין כל המעמדות למלהמה

 במעמד האימפריאליסטי הבריטי.

 ח. על יוזסנו לאמריקה

 טענה מוזרה מאוד בפי וילגסקה: אין עמדתגו לגבי אמריקה כעמדתנו לגבי בריטאניה.

 אכן, נבון, הרי האימפריאלחם השליט כאן הוא זה הבריטי ובו אנו נלחמים. וכי מה, לדעת

 וילגסקה, עליגו להלחם היום גגד אימפריאליזם שאינו שולט עוד כאן, אף כי ייתכן שיש בדעתו

 לשלוט? ורק לפני זמן מה שמענו על פניית האינדונזים הנלחמים באימפריאליזם ההולגדי בבקשת

 עזוה — למי אתם סמוים? — לאימפויה הבריטית. וכי מתכוונים האינדונזים להתליף את

 האדונים?

 ״שוהרי ההופש האמיתיים בארצות הקולוגיאליות לוחמים גגד כל גורם אימפריאליסטי, ומתויעים

 בעוד מועד על המשגה שבהתלפת המשעבד האחד בשגי״.

 תבל שאסתר וילנםקה לא הביאה דונמאות קונקרטיות, אגו כבר הבאגו לעיל דוגמאות מסוג

 אתר, דוגמאות משוהרי הופש, שלא רק שלא התריעו נגד אימפריאליזם יפני, כי אם נתנו לו יד, כדי

 לגרש אימפריאליזם הולגדי, צרפתי, בריטי.

 כל זה, לסתור את טענתה של וילנסקה, אף אם הנתתה נכונה• אך הרי כל הגתתה בשקר יסודה.

 הרי אנו בפירוש מתריעים על סכנת האימפריאליזם האמריקאי. ולו קראה וילנסקה בקביעות וברצון

 טוב או דברינו, ולו קראה את התוברת שלנו"קווי יסוד למדיניות הוץ״, היתה מוצאת את התנגדותנו
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 המפורשת לקווי הויפובליקאים ולקוו טרומן, מתוך הדגשה שמצד ארצות-הבוית יש לנו ולמזרח

 התיכון סיכויים אך ורק בקוו ואלאס אשר לפי מיטב ידיעתנו ״קול העם" רואה בו קוו פרוגרסיבי,

 והייתה מוצאת שאחד מטעמים של אהדתנו זו לקוו ואלאס היא בתביעתנו לנייטרלזיציה של המזרה

 התיכון ולפיקות בינלאומי על אוצרות הנפט.

 אמנם, נכון; כתבנו ואנו הוזויס על כך; יש מקום להשקעות הון אמריקאי במזרה התיכון, ולא

 נעלם מעינינו ״הקשר בין תלות כלכלית לתלות פוליטית״. אולם נדמה לנו, שקשר זה לא נעלם גם

 מעיני פולניה שביקשה הלוואה מארצות-הברית ומעיני צ׳כוםלובקיה שביקשה הלוואה בארצות־

 הברית ומעיני דימיטרוב אשר פנה בהצעה זו אך לפני ימים מספר בשם בולגריה. כי ישנה אפשרות

 של עזרת כלכלית מתוך ערבויות של חופש פוליטי. על כל פנים כך השבו בפולין, ביוגוסלביה,

 בצ׳כוסלובקיה ובבולגרית, כאשר פנו בבקשת המלווה. ואם ארצות-הברית היתנו תנאים — לא

 קיבלום, ובצדק, אך למה בכלל פנו ארצות אלו, האמוגות על ברכי המרכסיזם?

 וכי אנו לא כתבנו בפירוש, שארצנו זקוקה לכסף, אך אנו מוכנים לשלם ריבית כספית ולא ריבית

 פוליטית ולא ריבית צבאית? מצרים וסעודיה נמכרו לאדצות-הברית. אנו לא נימכר. ונימקנו את

 הדבר הזה בניגוד התשוב ותשיבות-דם עבורנו; אין אנו רוצים בשום פנים לעמוד בתזית־מלתמה

 נגד אהים יהודים במזרת אירופה. דומני שנוסף על נימוקים אתרים, נימוק זה רציני הוא למדי כדי

 להתייתם באמוגה לאי-רצוגגגו להשתעבד שעבוד פוליטי וצבאי. ״מקת וממכר מסתרי ובעלי הון של

 טרומן״. נדמה לנו, שאף ברוסיה הסובייטית היו מוכגים לכך ואף סטאלין דיבר על האימפריאליסטית

 אף הוא מעיד על אפשרויות של קשרים כלכליים בלבד. והרי אף ואלאם אינו קומוניסט, כי אם

 קפיטליסט, אלא שהוא רואה אפשרויות של קשרים כלכליים ללא הסתבכות אימפריאליסטית

 אמריקאית. לא! לא על תילוף אדוניס אנו לוהמים, אנו רוצים להיות אדונים לעצמנו. על העם העברי

 להיות אדון על עצמו ועל גורלו ככל עם, בסיוע אתרים, בברית עם אחרים, בשלום עם אחדים, אך

 ללא אדגות אהרים.

 זוהי עמדתגו, אך האם זוהי גם עמדתם של אתרים?

 ט. על עמדתנו כלפי רוסיה הסובייטית

 ״הדיבורים הנאים של אגשי לה״י על יהסס האוהד למדיגיות השלום של בוית-המועצות (דבר

 שבא כתוצאת לתץ דעת הציבור) ועל אי השלמתם עם מחוחרי מלחמה הדשה — מאבדים כל

 תשיבות...״

 ראשית כל, ביתס למה שגאמר בסוגרים: ׳?בר שבא תתת לח דעת הציבור״. אכן, כל הקורא

 יצחק. הרי ידוע עד כמה נשמע חלח״י ללחץ הציבור...

 מבודדים היינו כשפתתנו במלהמה בשנת תש״א ותש״ב. היח לחץ ציבור — נגדנו. החל

 מ״השומר הצעיר״ וסיים באצ״ל — כל המהגה עמד גגדנו. והרי אף היום, אף היום יודעת אסתר

 וילנסקה בידי מי נמצא הציבור בארץ הזאת. מי נרדף על ידי הקלגסים הבריטיים ועל ידי קלגסי
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 מפא״י ו״השומר הצעיר״? מי סופג מכות מצד השלטון הזר ועוזריו היהודים? את מי רוצים לבודד,

 לההרים? מה הפטפוט הזה? איזה ציבור להץ בכלל על מלהמה באימפריאליזם הבריטי?

 והעיקר: כשאנו כתבגו על האוריגטציה הפרו-סובייטית היה זה הרבה הרבה זמן לפגי גאומו של

 גרומיקו, לפגי שנשמעה אף מילה של אהדה משם כלפי המאבק של העם העברי בארץ. לא להץ דעת

 הציבור עליגו, כי אם להיפך:

 אנו היינו הראשונים אשר הצבענו על רוסיה הסובייטית כבעל ברית טבעי לעם העברי במלחמת

 השחרור.

 אין אנו סבורים שאסתר וילנסקה תעיז לקתת לעצמה ולמפלגתה כתר זה. היא אמנם ראתה

 תמיד ברוסיה הסובייטית ״בעל ברית״, אך לא למלחמת השהרור של העם העברי, כי אם של היהודים

 בעולם באשר הם שם במלתמתם גגד האנטישמיות ולא בקשר למלתמתם למולדת ולמדינה.

 ודא עקא. זוהי הנקודה המרכזית המבדילה בינינו.

 פק״פ איננה תנועה קומוניסטית עצמאית עברית. פק״פ איננה יוצאת מהאינטרסים של העם

 העברי, כדי להגיע לשותפות אינטרסים עם רוסיה הסובייטית, כי אם להפך: היא מאז ומתמיד יצאה

 ממוסקבה אל היהודים, יצאה ממוסקבה וחזרה למוסקבה. תלות סובייטית עיוורת. מוסקבה היתה

 פעם בצד הערבים של המופתי — אף פק״פ כך. מוסקבה רואה היום קשר מולדתי בין העם העברי

 ואדץ-ישראל — אף פק״פ ככה. פק״פ אינה עצמאית, אינה יוצאת מהסובייקט העברי.

 אתרת לגמרי הגענו אנתנו לדרכנו הפוליטית. אנו יצאנו מתוך האינטרסים של העם העברי ורק

 מתוך האינטרסים של העם העברי. ניתוהנו המדיני והלאומי והגיאוגרפי הביא אותגו בהלל העולמי

 לפגישה עם האיגטרסים של רוסיה הסובייטית. ואגו אומרים: דווקא הגישה המדעית, החשבון

 האובייקטיבי, הוא הוא המשכנע. ולא ״אהדה״ סובייקטיבית או הערצה או תלות כתלותה של

 פק״פ.

 האינטרסים שלנו הם נגד כל אימפריאליזם ועל כן ברית־המועצות היא בעלת ברית לגו.

 האינטרסים שלנו הם ננד מלהמה בעולם ועל כן ברית-המועצות היא בעלת ברית לנו. והיכן

 ברית המועצות פוגשת בנו? בצורך להוציא את המזרח התיכון כולו או את הלקו מידי האימפריאליזם

 ומשרתיו הפיאודליים. ברית-המועצות מעוגייגת באוכלוסיה תופשית, בארץ מפותתת פיתות

 תעשייתי, בעלת מעמד פועלים תופשי, שלא יתן להפוך את הארץ לבסיס אימפריאליסטי אנטי-

 סובייטי, מכל הגורמים במזדת התיכון העם העברי הוא הגורם החזק והבטות ביותר לערבות כזאת.

 העם העברי המרוכז באדץ-ישראל הוא בעל בדית אובייקטיבי הכרהי לרוסיה הסובייטית,

 לשלומה ובטחונה מצד דרום. זהו כת גגדי הזק גגד כל הקוויסליגגים הערבים.

 רוסיה הסובייטיה, המעונייגת בשלום בעולם ובהופש עמים, היא בעלת ברית אובייקטיבית לעם

 העברי.

 ובכן לא אדנות, לא תליית עיניים משועבדת כזו של פק״פ המצפה לכל מילה היוצאת ממוסקבה

 ועונה ״אמן״ ללא כל השבון ומהשבה עצמאיים, ועל כן לא בסיס אינטרסים עצמאיים, ועל כן

 ללא ערך אובייקטיבי בשביל ברית-המועצות. ומכאן הפיגור התמידי שבמהשבה של פק״פ. מכאן
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 ההפתעה הבלתי-נעימה שהופתעו מנאום גרומיקו.

 יש לברך את התופעה, שישנם קומוניסטים עבריים בארץ שההלו לנהוג אחרת, חחלו להשוב

 את מתשבתם העברית הקומוניסטית באופן עצמאי. ורק טבעי הדבר אם קומוניסט בעולם תולה

 את אהבתו, ותקוותו בארץ הקומוגחם המתגשם; אך דבר זה צריך לצאת מתוך מהשבה עצמאית,

 תופשית. ומתוך אינטרסים לאומיים, ולא כדרך פק״פ כמגגנון מזדנב, ולפעמים מזדגב באיתור וב, עד

 שהזנב מנותק לפעמים מהראש.

 אנו תנועה תופשית ועצמאית. מתוך ראיית האיגטרסים העבריים בלבד הגענו בניתוח פוליטי קר

 ומדוייק להכות שותפות האינטרסים שלנו עם ברית-המועצות. ואנו שמתים אם יש סימני פגישה

 מתשבתית, תשבונית כזו בחלל האובייקטיבי. סימן טוב הוא לתשבון, סימן טוב לעתיד. ואנו גאים

 על כך שהיינו הראשוגים שעשיגו השבון זה והוצאגו את המסקגות. לא מפלגה מזדנבת — אלא

— רק בעלי בריתו במלתמתו זו יכולח להיות רוסיה המועצתית וכל עם ו ת ו ר ח  עם עברי הלוחם ל

 אהו שהוא שוהו שלום ותרות״.

 ״יחסינו לסוציאליזם״

 עד ליסודה של מפלגה פוליטית עם הקמת מדינת ישראל, נמנעה הנהגח לח״י מדיון בנושא המשטר

 העתידי, בשאלות דת, תרבות וצורת משטר, בשל התרכזותה במעשה מלחמת השתרור. למרות יתסה

 הבלתי מוגדר והבלתי מחייב של לח״י אל הסוציאליזם כמשטר תברתי-כלכלי, הלשונות ביישוב,

 כאמור, האשימו את המתתרת בנטייה לסוציאליזם ואף לקומוניזם, בגלל האורינטאציה על ברית-

 המועצות במדיניות-החוץ שלה.

 עמדת לת״י ביתס לסוציאליזם באה לידי ביטוי במידת מה במאמר ״יתסינו לסוציאליזם״,

 מפרי עטו של ישראל אלדד (״במחתרת״ תמוז, תש״ז). הוא דרש להשתתרר מהתסביך של התנועה

 הרביזיוניסטית, האנטי-םוציאליסטית: ״אינני מבין מדוע לא יוכל אדם להיות סוציאליסט, כלומר

 מצדד משטר כלכלי ידוע, ויחד עס זה להיות לוחם חירות. אין בסוציאליזם לא דבר המתייב מלתמת

 תירות, אבל כמו כן אין בו כלום הסותר מלתמת חירות עברית. וכיוון שלת״י נלתמת בשעה זו

 ל״שחרור מדיני״ ולחירות העם העברי במולדת, כל יתר הבעיות נידתות בפני בעיה זו״.

 עם זאת, אומר בעל המאמר כי ״העולם צועד לקראת הסוציאליזם, כלומר, לחלוקה צודקת של

 הנכסים והרוותים״.

 הרי המאמר במלואו:

 "יתסנו לסוציאלחם

 (מתוך מכתב לתבר ותיק)

 מאז שיתתנו בתא מספר 18, לא הל כל שינוי. אתה היית אז ששאלת ודרשת תכניות משטר לאתר

 שתושג המטרה — חחרות המדינית. ואני עניתי אז, שאין בעיה זו עומדת על סדר היום אצלנו.
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 אנו יכולים לקבוע רק, כי עם ישראל על פי אופיו מתנגד למשטרים טוטאליטריים. העמ העברי

 יהיה תופשי לקבוע את משטרו בהתאם לרצונו ובהתאם לצרכיו. דברים אלה, נדמה, אמרתי אז,

 ועתה אפרט במקצת, בהתאם להתפתתות המתשבה, כי זאת לציין: אנו הנועה דינמית, לא מפלגה,

 שקמה דוגמת מפלגות אתרות בגולה, על כינוסיהן, תכניותיהן, הקוייהן. צמהנו — בהתהלה מתוך

 האינסטינקט ואהו כך דדך התבונה המאשרת את האיגםטיגקט. היות שיצאגו מרחם הויביזיוניזם

 וה״ארגון״ לשעבר, נדבקו לגופנו הרבה מושגים והרגשות, שהם טפלים לגבי הגוף שלנו ובמשך שנות

 הגידול למדגו להבהין מה עיקר לגוף לוהם ומה טפל לו. לאט לאט התגערגו מהטפל. וזו הדינמיות;

 אנו מגיעים להכרת עצמנו, אנו מתקלפים מהזר והמיותד. שרירים וקיימים מושגי היסוד שנתן

 יאיר: נקודת הכובד — המולדת. והתפקיד — לא הצלה, כי אם שההר המולדת; האויייב —

 השלטון הזר, האוייב הקונקרטי — האימפריאליזם הבריטי; הדרך לחוות — מלהמה באוייב

 בכוח הזרוע, ושאיפה לרכישת בעלי ברית במובן האירופי והפוליטי של המלה ובגיגוד לבעלי ברית

 אוהדים, הומגיטויים וכוי.

 חושבגי ששמרגותך ביתס ליסודות הארגון מימי יאיר תבוא לגמרי על סיפוקה, אם אגיד לך,

 שמושגי יסוד אלה שרירים וקיימים ואין להגיח שיחול שיגוי באחד מהם עד השגת המטרה. מכאן

 ואילך מתחילה חחתקלפות; לא הייתי חייב לגגוע בכלל בבעיית הגסיונות מאז לקשר עם גורם הוץ

 מסויים, אילו היה פה עניין של מדיניות חוץ בלבד. זו יבלה להיות שגיאה, העמדה על קלף בלתי גכון,

 אך ודאי לא פגיעה פדינציפיונית. אולם — כולנו יודעים ש׳׳הארגון״ ירש מאבי הבריונים — אבא

 אהימאיר — כמה קווים שהיה בהם מעין קירבה לפאשיזם. ודאי שיש לזה הסברה פסיכולוגית

 והיסטווית: געגועי הגועו לכות ולאיוגון בתוך הים המפווו של גלותיות, סמרטוטיות, וכווכיות

 (בלשון המשווו), והפאשיזם בעת הזאת נתן את הוגשת האיוגון המושלם והכות. זה היה היסוד

 האחד לנהיח. יסוד שני — לא פחות בחשיבותו: מאתר שאת המדיניות התבוסנית בציונות יזמו

 וניהלו הסוציאליסטים שלנו, מפא״י וה״שומר הצעיר״, הסיקו האלמנטים המתעוררים והלאומיים

 כי הסוציאליזם — בסוציאליזם — הוא הוא בעוכרי רעיון הגאולה השלמה. הסק זה הוא לפי

 דעתגו היום מוטעה. ואגב גם אצל אורי צבי גרינברג אתה מוצא סתירות בזה. פעם הוא מכריז:

 ״הסוציאליזם הוא טמא", ופעם הוא טוען: ״הן יכלתם סוציאליסטים להיות וגם רבולוציונרים

 עבוים״. משהו מעין זה. מתבוו לפי דעתי, שלא הסוציאליזם כשיטה כלכלית מסויימת הוא אשם

 בבגידה ובתבוסגות, כי אם האופי הסוציאל־דמוקוטי — הוא שהביא את ההוובן על איוופה

 כולה. והוא שבלס את התפתחות תנועת המהפכה העברית. והרי לך הוכתות (אם גם שליליות): מי

 היו בעלי ברית של מפא״י? בפנים: הסוכנות המורתבת, כלומר — הבורגנות הגדולה; בחוץ —

 האימפריאליזם הבריטי. שגי גורמים אלה ממש התאהבו במפא״י, אף כי קשה להנית שהם מאוהבים

 בסוציאליזם. ובכן, לא בסוציאליזם של מפא״י והיתר התאהבו, כי אם בסוציאל-דמוקרטיה מצד

 האופי: יבואו הילדים על סיפוקם הסוציאליסטי בקיבוצים מספר ובשביתות קטגות — אין זה

 מסכן לא את ההון הגדול, לא את בעלי המגיות הגדולים ולא את הבסיסים הבריטיים.

 כשם שקיים בשמאל התסביך ה״פאשיםטי״, כך נוצר תסביך אגטי-םוציאליסטי — ומפא״י
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 אשמה מה. אמנם, אנשים כאבא אהימאיר וד׳׳ר רוזנבלום עד היום מדובקים בדיבוק״: יש סתירה

 פנימית בין ציונות וסוציאליזם, ואין לפשר ביניהם. אף ז׳בוטיגסקי היה גגוע מה, אם גם בלי השנאה

 העיוורת: הוא היה עדין מדי. טינה זו היא לדעתי דיבוק רע״. אינני מבין מדוע לא יוכל אדם להיות

 סוציאליסט. כלומר מצדד משטר כלכלי ידוע, ויחד עם זה לותם תרות, כפי מיטב הבנתו. בחוגי

 ״אתדות העבודה״, אלה הנוטים אלינו, כלומר — הרוצים להילחם ממש, שליטה אפילו דעה

 קיצונית הטוענת, שרק סוציאליסט טוב יכול להיות לוחם חרות אמיתי. ועל כך אנו טוענים: והלואי!

 אלא שהמציאות איגה מוכיחה זאת. הרי מתברר בדוגמת אגגליה, שםוציאליזם יכול ללכת יד ביד

 עם אימפריאליזם. היוצא מזה: אין בסוציאליזם לא דבר המחייב מלחמת תרות, אבל כמו כן אין בו

 כלום הסותר מלחמת תרות עברית. ובכן: אס הבעייה המרכזית אצלי היא מלתמת החרות, אינני הייב

 כלל להיות אנטי-סוציאליסט, אם גם אינני תייב להיות סוציאליסט. אינני יכול להגיד: הסוציאליזם

 טמא, אם גם יכול אני להגיד בפה מלא — ׳׳הסוציאליסטים״ היהודים טמאים. ולו בא מישהו

 והוכיח לי שכל האנטי-םוציאליסטיס הקפיטליסטים, כולם לוחמי חוות הם, ייתכן שהייתי הייב

 להסיק מסקנה: כנראה שבגלל הסוציאליזם שלהם — תבוסנים הם. אך הדי ידוע לך ודאי, שהימין

 במובן זה של הרגש האנטי-םוציאליסטי איננו כלל באופן אוטומטי לותם תרות; נוסף על כך, לא

 קשה להוכיח שחלק גדול מלוחמי החרות באיגדוגזיה, בורמה, הודו — סוציאליסטים הם; ובכן לא

 הסוציאליזם הוא המונע, כי אם הסוציאל-דמוקראטיה (זו איננה השקפת עולם, זה אופי!).

 זהו הצד האחד של הבעייה, שיפוושו איננו סוציאליזם, כי אם בואש ובראשונה — השתתררות

 מהתסביך האנטיסוציאליסטי. הגיתוח הג״ל מוכיח שלא הסוציאליזם היה אשם (אגב, התשבת על

 כך שוייצמן איננו סוציאליסטי), והדוגמאות מהעולם כולו מוכיחות שאפשר גם סוציאליסט להיות

 לותם תרות. ובכן, מבחיגת מלתמת החרות אין כל סיבה מספקת להתגגד לםוציאלחם.

 אולם שמא יש סיבות התגגדות מבתינות אתרותי מבחינת היהדות, מבתינת המוסר, מבהיגה

 היסטורית, מבתיגה חיצוגית? אגי אעבור על כל הגקודות הללו אחת אתת.

 א. מבהינת היהדות:

 הרי ישנם נסיונות מצדדים שונים למצוא סתירה בין היהדות והסוציאליזם (זהירות, אני מדבר

 כל הזמן על סוציאליזם ולא על מרכסחם; כלומר, אני מדבו על צוות משטר כלכלי, ולא על יסודות

 פילוסופיים מםויימים. זו פרשה להוד, והפעם לא אדון בה, רק אציין: אני אנטי-מרכסיסט ונדמה לי

 — בגלל יהדותי). זה אבסורד! היהדות אינה קשורה בשום משטר תברתי כלכלי מסויים. היהדות

 הגשימה את עצמה במשטר רועים, במשטר תקלאי, במשטר עבדות, במשטו שכירות, במשטר

 פיאודלי, ובמשטר קפיטליסטי. הדוגמה הבולטת ביותר: התאמת איסור התובות לצרכים כלכליים,

 אתר כך: שמיטת תובות (פרוזבול). וגם את משטר העבדות לא ביטלה היהדות, כי אם הקלה עליו

 — כלומר, התאימה אותו לאופיה המוסרי. וייאמר על כן כאן בפירוש: אבסורד הוא לתכן תכניות

 משטר כלכלי עברי עצמאי יוצא דופן מהמשטרים הכלכליים הסביבה ובעולם. אפילו באותו עבר

 רחוק, שהעולם לא היה כל כך משולב וממוזג, לא הצליח הדבר. על אתת כמה וכמה היום, שאנו
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 תיים באמת בעולם אחד. בארץ בארצות הברית אפשר לדבר על קפיטליזם בארץ אחת; בארץ ברוסיה

 הסובייטית אפשר לדבר על סוציאליזם בארץ אתת (ואף שני אלה לא ידוע במה זמן יובלו להחזיק

 בבדידותם). הארצות הן עצומות, הן יכולות להסתגר מבחינה בלבלית ולהגיע לעמדה מסויימת

 של אוטרקיה. אולם ארץ כארץ-ישראל, במצבה הגיאוגרפי והכלכלי, לא תובל להיות יהירה סגורה

 מבהיגה כלכלית. קשריה יהיו גדחבים; ואם בן, גם מבחיגה כלכלית גרידא (ויש גם בתיגות אחרות)

 לא ייתכן דבר כזה. אבל לא רק שלא ייתכן, זה גם איננו נחוץ. אופיה של היהדות יוכל להישמר בכל

 משטר כלכלי, כשם שהיה בעבר, כשם שיש הבדלים בין הקפיטליזם בעולם (האגגלי, האמריקאי,

 הספרדי וכוי), כן יהיו הבדלים בין משטרים סוציאליסטים שונים בהתאם לתנאים, לאופי ולצרכים.

 ב. מבחינת המוסר:

 הרי אפשר להטיל דופי בקפיטליזם. כלומר: כשם שאינני מבין ספקות מוסריים ביחס לסוציאליזם,

 אגי מבין ספקות מוסריים ביתם לקפיטליזם. ודאי שבהגשמת הסוציאלחס יבולים להתגלם פה ושם

 נקודות פוגעות ברגש המוסרי; אך זה דבר שבצורת הגשמה ולא במהות הסוציאליזם. לעומת זאת,

 יש משהו במהותו של הקפיטליזם שיש בו מאי מוסדיות; וריפורמה של קפיטליזם, ספק אם תספיק.

 שער בגפשך: האם היית מסכים לחדש היום את משטר העבדות בצורתו המוסרית המתוקנת של

 היהדות("שש שנים״ וכוי)? סבורני שלא. כי ברור לך, שיש משהו אי מוסרי בשעבודו של אדם אהד

 לשני, בבעלותו של אדם אחד על השני. ובכן: הרי עם כל שלילת המרכסיזם כיסוד להשקפת עולם,

 אין ספק שהוא הצלית לפקות עיניים על מהותו של הקפיטליזם כשיטת ניצול, בצבירת דוותים של

 יחידים מעבודתם של רבים. ודאי שהקפיטליזם מילא תפקידים עצומים בהתפתתות, אך הרי גס

 העבדות עשתה משהו; אנהנו היינו ״עבדים לפרעה במצרים״ ובניגו את פיתום ורעמסס, בניינים

 עדי-עד, ציביליזציה במובן של אותה תקופה. מסופקני מאוד, אם אתה הסיד של משטר קפיטליסטי,

 כלומו של משטו של בעלות פוטית על אמצעי ייצור או על אוצרות טבע וקרקע. אמנם, אין כבו

 בעלות על גופו של אדם, אך בעלות על עבדותו עדיין קיימת. והוי ניצול זה באופיו, במהותו של

 הקפיטליזם הוא. ודאי, יכול להיות קפיטליזם "נאור״, כמו שהעברות בישראל היתה ״נאורה״, אך

 יש בזה משום הקלה ולא משוס תיםול אי המוסריות. ייתכן שמידה מסויימת של אי שיוויון קשה

 להימנע ממנה; אך אי המוסריות היא במקום שעליונותו של האהד באה על תשבון השני. המסקנה:

 אפשר לטעון טענות מוסר וצדק גגד הקפיטליזם במהותו; אי אפשר או קשה לטעון טענות כאלה נגד

 הסוציאליזם במהותו. לכל היותר — נגד אי-אלה מצורות הגשמתו.

 ג. הצד ההיסטורי:

 בין אם תסכים להנ״ל ובין אם לא תסכים; בין אם תכיר במלתמת המעמדות ובין אם לא תכיר

 — ישנן עובדות, שלא תוכל בשום פנים להתעלם מהן. עובדה כזאת, שאין כל אפשרות להתכתש

 לה, היא עליית המעמד של הפועלים לדוגת גוום בעל הכוה ובעל רצון ובעל כיוון מםויים. כשאתה

- 18 ומגיע למהפכה הצרפתית, הרי אתה נתקל בשגי זרמי הסברה:  לומד בהיסטוויה על המאה ה
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 א) הרעיונות הנעלים של אנשי הרוה הצרפתים, כדוםו, מונטסקיה וכו׳ ב) עליית כוחו של המעמד

 השלישי, הבורגני. נדמה לי שמעמד האצילים הפיאודלים דיבר על כך על המעמד הבורגני הזה, כפי

 שרבים מדברים היום על מעמד הפועלים. אך עובדה היא, כי ״המעמד השלישי״ הזה עלה בנוהו

 הכלכלי, עלה בדרגת השכלהו ועלה בהכרת ערכו, והוא הגיף את דגל האידיאלים של המהפכה. אינני

 מרכסיסט ועל כן אינני אומד שהוא יצר את האידיאלים האלה בהתאם לצרכיו. הוא נטל אותם

 כמתאימים לו(כשם שהעבדים ברומא דבקו בישו, אלא שזה לא תייב אותם למרד, כי זו היתה תורה

 של עולם-הבאות), יתר על כן: המשטר הפאודלי היה בדרך כלל בינלאומי. הבורגנות גשאה את דגל

 הלאומיות, יתד עם רעיונות השוויון והאחווה.

־ 19, שהיא מאה של תתיות לאומיות ומלתמות שתדור לאומיות, עדה למעמד בורגני  כל המאה ה

 זה, שהוא העולה על המיתרסים. הסיבה ברורה. הוא המעמד העולה. התוסס, המתמרד נגד המשטר

- 21, כדומה שאתה מסתכל - 20 בעיני אדם מהמאה ה  השמרני. ועתה: תנסה להסתכל במאה ה

- 19. האם אין המסקנה דומה? אם אין מעמד הפועלים מעמד עולה, ומעמד הבורגנות  על המאה ה

 המעמד השמרני? צא וראה הלאה: מאהר שהבורגנות הגיפה את דגל השחרור הלאומי במאה הקודמת

 — נדמה היה לה לתנועת הפועלים בשלהי המאה הקודמת, שעליה כתגובה, להיות בינלאומית.

 ועתה? לאט לאט היה הקפיטליזם לבינלאומי(הכווגה לקפיטל הגדול) ותנועות הפועלים הולכות

־ 20  ומגבירות את אופיין הלאומי בכל מקום (אני מדבר על עובדות, מעבר לטוב ורע!). המאה ה

 היא מאת מעמד הפועלים והאברים — אם תרצה או לאו. וספק גם אם אתה תרצה שהעם העברי

 בארצו יהיה עם של פקידים, פרופסורים וסוהרים. הדי ברור גם לך, שהיסוד הסוציולוגי הייב להיות

 גם אצלנו אכרים ופועלים; כי הרי רוצה אתה לבנות מדיגה בריאה מבהיגה כלכלית, על חקלאות ועל

 תעשייה. ואם מבהמה סוציולוגית מסכים אתה שרובו של העם תייב להיות עם של אכרים ופועלים,

 ואם מבתינה היסטורית אין אתה יכול להתזיר את הגלגל למאות קודמות, שבהן היו שני מעמדות

 אלה כבהמות עבודה ללא דעה וללא הכרה (גם אם לא תרצה באנאלפביתים) על כורתך שעליך

 להאזין לטעגות של מעמד זה, ועל כורהך שיש למעמד זה דעה מכרעת, אלא מאי? אתה דורש, שלא

 יועמדו האינטרסים המעמדיים שלהם מעל לאינטרסים הלאומיים? לא רק שאתה צודק, אלא יתד

 על כן(וזאת הבענו במאמר ידוע ב״התזית״): עלינו להצטדק על שאין מעמד הפועלים והאכדים

- 19 (ועמו גם הבורגנות היהודית  צועד בראש מלתמת התרות, כשם שצעד המעמד הבורגגי במאה ה

- 20. הבורגנות שלטה  בראש הציוגות: הפועלים הלכו ל״בוגד״). זהו המעמד המרדגי של המאה ה

- 19 והיא עוד שלטת ברובן עד היום: אך היא היתה ראויה לשלטון זה, כי היא  במדינות במאה ה

 (מארצות הברית, עד צרפת ואיטליה, מהונגריה עד פולניה) שפכה את דמה ונלהמה גגד המשטר

 הישן, בין אם הוא היה פגימי בלבד, בין אם היה גם שלטון זר (אגב: אצילי צרפת בימי המהפכה

 היו בצד אגגליה נגד נפוליאון, כשם שהקפיטליזם — האצילים המודרניים — בצרפת היו עם

 פטן וגרמניה). אך מה שמעציב היא העובדה, שאין מעמד האברים והפועלים שלנו צועד בראש, ויש

 אומרים שזהו סימן שאין לגו עדיין פרולטריון אמיתי, שפועלים אלה בעיר ובקיבוץ הם אינטלגנטים

 העיר בורגנים באופיים, ובכן םוציאל-דמוקדטים כנ״ל, ריפורמיסטים, טרייד-יוניוגיסטים וכוי. ואם
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 כן, תשאל אותי: למה אינני סוציאליסט — ואגיד לך: בי אין זו הבעייה העומדת על פרק האומה.

 בעיית המשטר מבהינה פרינציפיונית איננה עומדת בפני אומה קולוניאלית (ומהרבה בתינות אנו

 אומה קולוניאלית).

 בעייתנו היסודית היא בעיית השיחרור המדיני. (ניהרו הכריז: אני תקווה שאחרי השיחרור

 המדיני נשיג את השיחרור הכלכלי). זה מבתינת הסוציאלחם הפרינציפיוני במשטר קובע. ובכן זה לא

 אקטואלי; אף ש״השומר הצעיר״ אינו דורש זאת היום, אלא מפטפט דברים שאינם מתייבים ואינם

 יכולים להייב היום. אלא מאי? שארות שאלות יום-יומיות של סכסוכי עבודה; ביתס לשאלות אלה

 יש לנקוט עמדה קונקרטית בכל מקדה ומקרה ולבדוק אותן מבתינת המשק הלאומי הכללי.

 אנו עוד תקועים מבהיגה תברתית במאה ה-19, וזהו פיגור. ועל כן הקומוניסטים הפרולטרים

 עוד מתביישים בלאומיות ובתביעות ממלכתיות עברית, והריביזיוניסטים עוד רואים במעמד האזרתי

 הבעל-ביתי את המעמד העיקרי, השאפתני, המרדני(בעיקר בהשפעת ז׳בוטינסקי שנשא גגד עיניו

 תמיד את האזרה הצרפתי והאיטלקי המתמרד).

 בפיגורו זה מבחיגה סוציולוגית ואיחור זה מבהינה אידיאולוגית טמונה הסיבה לכל אותו מצב

 מגותך שמשווים אותו עם ההתפתתות באירופה, ולפי דעתי בפיגור זה מוגח גם שורש אי ההבנה

 בין רוסיה הסובייטית והציוגות. רוסיה הסובייטית רגילה לראות אצל כל העמים הקולוניאלים

 את המעמד הבורגני כשליט ואינגה מוצאת בזה פגם כל זמן שמעמד זה נלתם לחרות; היא מבינה

 את הפרימט הזה אצל עמים קולוגיאלים והיא גם מביגה את הפיגור הסוציאלי. אולם ביתס לעם

 היהודי אין היא מביגה זאת, היות והיא רואה את הפרולטריון היהודי בגולה שישנו, והנה הוא בעל

 הכרה מעמדית והוא לותם; ופתאום מופיעה הציונות, ובראשה בורגנות או זעיו-בווגנות מפא״יית,

 ההולכת יד ביד עם האימפריאליזם הבריטי. על כן בהודו הבורגנות היא מתקדמת ביהס לנסיכים

 הפיאודילים, אך הבורגנות הציונית היא ״ריאקציה״ ביתס לתגועות הסוציאליסטיות היהודיות

 האדירות והלוחמות שהיו בגולה. אולם בלי משים כבד נגעתי בשאלה הנוגעת לסעיף ד׳, וא היא

 שאלה השובה בין שאלותיך: יתסינו כלפי תוץ ובייהוד לרוסיה הסובייטית. אני מקווה שבינתיים

 כבר הגיעה אליך התוברת המדיגית ועל כן לא אהזור על מה שגאמר שם; רק אגע בבעייה בקשר

 לסוציאליזם.

 לא בתובות שלנו, ולא בשום שיתות שלנו עם אגשים שוגים ואפילו מן האגף הקומוניסטי

 בעולם, אין אנו מציגים עצמנו כסוציאליסטים, לא היינו עושים זאת אפילו אם ידענו שזה יביא לנו

 אהדה בברית המועצות. לא היינו עושים זאת, כי אנו כנים בעמדת היסוד שלנו. אגו גלחמים לתרות

 העם העברי במולדת וכל יתר הבעיות נדתות בפני בעייה זו. על אתת כמה וכמה שלא נצהיר על

 הסוציאליזם שלנו בדעתנו יפה כי לא זהו הנדרש על ידי המעצמה המזרחית תמורת סיוע. יש לנו,

 ברוך השם, כמה מפלגות סוציאליסטיות מהמתונים עד לקיצוניים, ואין הסוציאליזם שלהם עומד

 להם להשיג ״אהדה״ זו. בארץ זו כשלגו מתעניינת רוסיה ראשית כל בבעייה: האם יש בארץ זו סכנה

 בשבילה או לא. ומבתיגה זו גפגשים האינטרסים שלנו באופן אוביקטיבי. האימפריאלחם הבריטי

 (ועתה בשותפות עם האימפריאליזם האמריקאי) הם סכנה לבטתונה של רוסיה, על כן נוםתתגו על
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 נייטרליזציה של המזרח התיכון היא בהתאם לאינטרסים שלה. ברור שאנו בעד נוסחח זו לא מפני

 שזה באינטרסים שלה (וזהו הבדל יסודי בינינו לבין גישת הקומוניסטים, המודדים הכל רק לפני

 האינטרסים של רוסיה) כי אם מפני שזה באינטרסים שלנו:

 ו. האימפריאליזם הוא שםכםך בין העמים;

 2. האימפריאליזם הוא שיש בכוחו לעצור את שיבת ציון;

 3. האימפריאליזם הוא המצמצם את אפשרויות הפיתוח בארץ ובמזרח התיכון;

 4. האימפריאליזם הוא הרוצה להפוך את הארץ לתזית מלחמה, לאזור בטחון שלו. הפצצות

 הראשונות עלולות ליפול בה. גם מבחינת חארץ שלנו וגם מבחינת העם שלנו. שנמצא בשני

 עברי התזית, אין אנו רוצים בשום פנים ואופן במלהמה. מלתמה הבאה עלולה להיות אסון

 מכריע לעס העברי. אף אם נתעלם מרוסיה — הרי בארצות ההשפעה הרוסית ישנם

 800,000 יהודים.

 בתוברת הוסברה עמדתנו כלפי רוסיה הסובייטית בבהירות, על סוציאליזם שלנו לא דובר שם.

 דרך אגב רק אוסיף: מה שמבוצע עתה בשטהי ההשפעה הסובייטית מבתינת תילופי אוכלוסין

 וקימוס, רומז על אפשרויות עצומות, העזה ומעוף, דברים שאין אתה מוצא אוהם בעולם הדמוקרטיה

 המערבית. ואולי ברבות הימים נהיה זקוקים גם לזה.

 יש גורמים בשמאל, האוהדים אותנו והמייעצים לנו להכריז על עצמנו כסוציאליסטים. ובזה

 נמשוך את הגוער משמאל. לא געשה זאת. הרעיון והצורך במלתמת החרות — קדושתם והגיוגם

 צריך להספיק כדי למשוך את הנוער ללא כל תנאי. אמנם יש תששות מפני פאשחם; את התששות

 האלה נעמיד על סילופם בתוברת מיוהדת, אך אין אנו תייבים להסתבך בבעיות שאינן עומדות על

 הפרק. אם ידרוש השמאל למשל היום הלאמת רכוש (אין סכנה כזאת, אתה קונה את הסוציאליזם

 שלהם ב״שכר עבודה״), הרי נענה: אדרבא, אבל את כל הרכוש בארץ, ובעיקר את הרכוש הזר!

 (קרקעות, השייכות לממשלה, מנוות וכוי). אגו דוחים את הסוציאליזם בגיטו. נשבור את הגיטו

 קודם. ייתכן גם מי שישבור אותו, הוא יקבע אמן ראשון את משטר המדינה, ואם ישבור אותו

 מעמד הפועלים והאברים — תהיה הרשות בידו לקבוע את המשטר. והשאלה בין הריביזיוניסטיס

 ובין אתדות העבודה היא מבהיגה היסטווית-םוציולוגית זו: האם מלתמת השיחרור העברית תהיה

- 20? המצב הסוציולוגי של העם העברי - 18, או של המאה ה  דוגמת מלחמות השיתרור של המאה ה

 והיישוב אינו מרשה לקבוע את הדבר מבהינה תברתית, כי — ראשית, הפועלים שלנו אינם עוד

 גוף שמרני האוכל את פרי מלתמותיו בעבר, ההי על הרנטה. ובכן, יש בו עוד כוחות דינמיים כגוש

־ 19 היה הדבר פשוט. לא היה מעמד  אזרהי(לא בקפיטל הגדול) בבואו לארץ הדשה. במאה ה

 פועלים. המעמד המתגגש לשלישי היה השמרגי הרקוב. עתה השאלה אתרת — מול הדינמיקה

 הזאת של האזרהים והבורגנים היהודים עומד ציבור פועלים בעל אופי זעיר-בורגני, אבל בעל

 השקפת פרולטרית. מכאן שלוש המפלגות.

 המעבר החברתי של ציבור בהתהוותו הוא שמתייב את תנועת התרות להיות מקיפה, עממית.

 אולם: כדאי לזכור שטשטוש זה הוא זמני, ובהמשך ההתפתחות יחולו גם פה התהליכים ההלים בעולם
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 כולו. ועל כן, אם גם אין תנועת התרות העברית רשאית היום לקבוע את עמדתה כםוציאליסטית,

 אין היא צריכה להעמיד את עצמה כתנועה אנטי-סוציאליסטית, כי אין ספק שבצורה כזאת או

 אתרת — העולם צועד לקראת הסוציאליזם. כלומר: להלוקה צודקת של הנכסים והתותים״.

 מלחמה בפאשיזם

 במאמר זה מנסה בעל המאמר להפריך את תו הפאשיזם שהדביקו בארגוני המתתרת חוגי השמאל

 הקיצוניים, בעיקר "השומר הצעיר״ מאז ומתמיד. הם טענו ששורשי ״הפורשים״ נעוצים בתקופת

 הסוציאליזם הלאומי (הנציונל-סוציאליזם) הפאשיסטית. המאמר סותר טענה זו על-ידי הסברת

 מהותו של הפאשיזם ועל איזה רקע היסטורי הוא צמת והתפתח לתופעה חברתית. כן מונה הוא את

 התנאים הדרושים ללידתה של תופעה זו וסוקר את סימניו: "שלטון משטרה, בולשת וצבא כותות

 בטחון, שלטון פקידים ממונים מבתינה אדמיניסטרטיבית, ביטול זכויות האזרח - מבתינה אזרתית,

 איתוד המוסדות המתוקקים והמבצעים — מבתינה משפטית...." וכוי. משמע: ביטול הדימוקרטיה.

 משמע: האימפריאליזם הבריטי. אין פאשיזם יהודי בארץ-ישראל - קובע המאמר. ההון נתנק על-ידי

 השלטון הבריטי, אפילו ״השומר הצעיר״ מודאג מכך שלא בא די הון ארצה. כיצד אפשר לכנות את

 לת״י פאשיסטים כשרובם ככולם הם פועלים והברי ההסתדרות?

 להלן המאמר בשלמותו:

 "מלחמת בפשיזם

 הוצאת לוחמי חרות ישראל תמוז תש״ז

 א. למי ולמה דרוש ה״פאשיזם העברי"?

 בחוברת זו אין בכוונתנו להוכית לאלו המטילים בנו השכם והערב את הכינוי ״פאשיסטים״.

 אין אנו מייתסים למשמיצים מידה ובה כזו של תוסר הבנה ותוסר הבחנה, כשם שהם מייחסים

 אותם לקוראיהם. הכותבים יודעים את האמת. ואם בכל זאת אין הם מפסיקים לכתוב ולצעוק על

 מלתמת התרות העברית שזה "פאשיזם״, הרי זה רק מתוך ידיעת ההולשה שבנימוקיהם ההגיוניים

 והעניניים. אך כשכלים כל הקצים, כשהלוהמים מוכיהים במעשיהם זה שנים שכל מעיניהם מכוונים

 אך ורק כלפי האוייב החיצוני, כשהם מוכיתים עקביות והקרבה; כשההתפתתות המדינית מוכיחה

 שוב ושוב את צדקת עמדתם בלפי בויטאניה האוייבת; כאשר נתלש כותו של המושג ״מרות״(כי זה

 הסוציאליזם המהפכגי איגו יכול לקדש מושג שמרני זה, ששימש ומשמש נשק בידי כל ריאקציונרים

 בעולם, הדואגים לתוק, לסדר ולמשמעת); כשלאור מלתמות פארטיזגים בעולם מצלצל כמגוהך

 הפטפוט על ״גשק טהוו״ ו״לא-טהור"; כשמהפכגים אמיתיים בעולם שוב ושוב שואלים אותה

 שאלה עדיגה: ״כיצד אתם משלימים עם שלטון אימפריאליסטי בארצכם? כיצד אתם מסכימים
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 לבסיסים צבאיים בריטיים בארצכם?״ — כשכל העובדות הללו לוחצות מבחוץ ומתוך המצפון

 מבפנים, וגדולה הסכנה, שהנוער יימאס עליו הפיטפוט המהפכני והציפיה לגיטו בפלשתינה ויפנה

 למעש הלותם והמהפכני, אז מוציאים את הנשק הסודי, אז מבטאים את ״השם המפורש״, אז אומרים

 ״פאשיסטים״, מתוך ידיעה ברורה שמושג זה לפני שהוא נכנם ללב הרגיש מאוד, שכה רבה בו השנאה

 לפאשיזם. המילה לוחצת על הקפיץ שבהדגשה והשגאה פורצת בכוח עצום, ואין עוד צורך להזקק

 להתבוננות עניינית במושג ״פאשיסט״י — ומיד זוכרים את רצח הפועלים באיטליה; מיד רואים

 את ״גרניקה״! מיד מזדעזעים לזכר מיליוגים אהים טבוהים. ״פאשיזם״! — ומיד מבצבץ סיוט של

 דיכוי התופש ושלילת כל אותם ההישגים הנאים של הפועל העברי בארץ. זה משפיע, זה ״מנעול-

 פאטגט״ מיוהד, הפועל בבת אחת; פותת את הלב לשגוא וסוגר את המוה מלהשוב. מרוב שגאה,

 כמרוב אהבה נעצמות העיניים. לא העיניים רואות, כי אם השנאה רואה. וכשם שהאדם המהופגט

 דואה את מה שהמהפנט מצווה עליו לראות, כן המוסת שונא את מה שהמסית מצווה עליו לשנוא,

 ואף אם אותו דבר שמסיתים גגדו איננו קיים כלל, אם הוא פרי דמיונו ורצונו של המסית-המהפנט

 בלבד.

 פרי דמיוגו ורצוגו.

 בתוברת זו נשתדל להוכית, שאין במצבנו היום ואף לא יכול להיות ״פאשתם עברי״. ואין צורך

 לומר, כי תהום רובצת בין ״לוחמי חרות ישראל״ ובין ״פאשיזם״. בדרך קלה ושנונה היינו יכולים

 להגיד פשוט: אילו היינו פאשיסטים היינו זוכים ליחס אחר מצד ממשלתו של בווין. כל התנועות

 המהפכניות ברחבי האימפריה הבריטית ואף מהוצה לה נרדפות על ידי בריטאניה ואין אף תנועה

 פאשיסטית אתת נרדפת על ידה. ויש דוגמאות קרובות מאוד בזמן ובמקום. ולמה יהיה פה יוצא מן

 הכלל? הרי יש הגיון מסויים וטעמים עמוקים ביחסה זה של בריטאניה לתנועת התופש מצד אחד

 ולריאקציה מצד שני. והרי בבריטאניה אין רואים את הבעיות ראייה קרתגית-מצומצמת-גבאית כזו,

 כפי שרואים אותח במרחביה או ב״ועד הפועל״. חדי שם בוחנים את הדברים בחינת מרסקים. ובתינת

 מרסקים זו מצווה משום מה לאימפריה לראות כבעלי בריתה הנאמנים את כל תנועות הריאקציה

 והפאשיזם בעולם וה״שומר הצעיר״ ומפא״י בארץ-ישראל. והמסוכנים לאימפריה הבריטית בימי

 התמודדותה עס ברית-המועצות תהיינה כל התנועות הקומוניסטיות בכל העולם וה״פאשיםטים״

 העברים, כביכול.

 היינו יכולים בקלות כזאת להוכיח את האבסורד שבפיטפוט הזה. אך אין אנו מתפשים את הדרך

 הקלה והמבריקה. אנו רוצים בנחת וברצינות לגרש את הדבוק״; להוכית, כי אין פאשיזם. להסביר

 מדוע איננו. להצביע על אפשרויות תופעתו ועל דרכי מניעתו. נשתדל להסביר זאת מתוך ראייה

 היסטורית, תבדתית, לאומית, אך לפגי כן געיר עוד הערה אחת פסיכולוגית. יש גם טעמים אחרים

 לשנאה, מלבד זה המוסבר כאן, וגם עליהם עוד ידובר ויוסבר.

 כיצד גוצרת שגאה לדבר שאיננו?

 ובכן: תופעה פתולוגית היא זו. בדוק ותמצא, בכל מקום שמישהו שונא אחה דבר שאיננו מצוי,

 סימן הוא שדבר זה רצוי מאוד לאותו מישהו, הוא כמעט צורך היים לו; הכרה ה״פאשיזם״ גתוץ
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 ניהוד ל״השומר הצעיר״ נאובייקט לשנאה מוחשית. אין המהפכן יכול לא לשנוא. ני הרי אם אין מה

 לשנוא, אין מה ״להפוך״ הרי שפגה נל המתיתות הנפשית. אי-השנאה היא ראשית האופרטוניזם,

 הזעיר-נורגניות, הקפאין. אם אני שנע רצון מאהרים, אגי גם שנע רצון מעצמי, ממצבי. אין השנאה

 הס ושלום אידיאל למהפנן. להיפך, הוא רוצה להגיע לעולם שבולו אהבה. והוא שונא את הגורמים

 המפריעים להגשמת אידיאל זה. והרי העולם הזה בכללו, ועולמנו העברי נפרט, מלאים גורמים

 מפריעים כאלה. יהודי בעולם ובארץ-ישראל שאיננו שונא, סימן ניוון זה לו. מי שאינו שונא במצב

 כזה כמונו תיים, סימן לאיבוד תוש הקיום הוא אצלו. להבין אין פירושו לסלות. עלינו ללמוד

 להכיר את הרע והרשע כדי לדעת כיצד להשמידו. אך באירופה השוקעת נוצר מין אינטלקטואליזס

 משונה, מנוון. נוצרה דרך של ניתוחים מסבירים, המרפים את הרצון. אם אתה מוצא את ה״תסביך״

 הפרוידיםטי של רוצת פלוני הרי שאין אתה רשאי להאשימו ולענשו. אם אתה יודע, כי היו םיבות

 תברתיות וכלכליות ופסיכולוגיות לנאצים, הרי ש״הבנה״ זו מקטינה את ה״פשע״. טעות זו היא אחת

 מסיבות שקיעתה של אירופה המערבית ורפיונה. את הרע יש להבין ויש לשגוא אותו. שאם לא

 כן, לא יהיה הרצון ולא יהיה הכוח לבער אותו. זהו שורש עליונותו של הסוציאליזם המהפכני על

 הסוציאליזם הריפורמיםטי מבחינה פסיכולוגית.

 ומצבגו, כאמור, מתייב את השגאה, כי מצבגו מתייב את המהפכה. ואם לא גשגא את הישן, לא

 גהפוך אותו. רק יפי-גפש מגווגים מהוגי ״הארץ״, החיים על האולימפוס, הרוחני והתברתי, — רק

 הם איגם מזדעזעים לשגוא. תבריהם בגרמגיה סייעו לעליית היטלר, ובצרפת — לוישי. אך העם

 ה״פשוט״ והנוער בפרט — שונאים.

 וכאן מתתיל ה״תםביך״. לכאורה דבר פשוט הוא שיש לשגוא את הגורס העיקרי לאסוננו היום,

 יש לשגוא את עושי הפרעות, את מוגעי-העליה, את שומרי-המדבר. אך שגאה זו איגה רצויה להם,

 לקברגיטי מפלגות ידועות בארץ. שגאה זו עלולה ליהפך למעש. ואת זה אין הם רוצים. כי בתוך תוכם

 של הדברים אין הם מהפכנים כלל, ואין המהפכנית אלא מליצה נאה אצלם. הם נהנים מאוד לקרוא

 ולכתוב על מלתמת שהדור ברהבי העולם. הם גם שמהים למהפכות בעולם; אך כאן הם לא יעשו

 לא מלתמות שחרור ואף לא מהפכות. כאן הם הגאמגים ביותר לשלטון הבריטי, והמתרגזים ביותר

 על שהיילים בריטיים גהרגים, והם הס שיצרו את ה״סוכנות״ היהודית, שהיתה בעלת-ברית לבעלי

 הון גדולים בודדים. והס הם תומכיו הנלהבים ביותר של וייצמן, שהמרהק בינו למהפכנות אינו קטן

 ממרחקו לאימפריאליזם.

 אם כן, מה לעשות עם המתח הנפשי העצום, הנהוץ לאופי המהפכני? את הערבים ברור שאין

 לשנוא ואף לא את הלאומנים, כי הדי מדובר על ״אתוות-עמים״ ועל מדינה ׳?ו־לאזמית״. ואלה

 שאינם רוצים לשבת יחד עם וביזיוגיםטים, היו מאוד מסכימים לשבת עם ג׳מאל תוסייני אילו הוא

 היה רוצה לשבת אתם. את האגגלים ודאי וודאי שאין לשנוא, על זה כותבים יום יום. לכל חיותר

 את ״הספר הלבן״, שלא עשה אותו ולא מגשים אותו שום אנגלי מוהשי, אלא זוהי מין ״מדיגיות״

 מופשטת שכזאת; ואותה — את המדיניות — יש לשנוא ולא את מדיגאיה ומגשימיה. לא את

 בווין ולא את ״טומי״. רק את המדיניות, אבל לשנוא צריך, ועל כן: ״פאשיסטים עליך; הטירוריסטים
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 הם פאשיםטים״.

 ועל כן: שנא אותם.

 ולא שנאה בלבד, אותם יש לעקור מן השורש, ובכוה. כאן אין כבר ״טירוריזם״ מופשט. כאן אין

 כבר ״מדיניות״ רעה. כאן אין כבר תיילים ממלאי פקודות, מכשירים עיוורים. כאן יש לעקור כל גוף,

 פשוטו כמשמעו.

 והרי יש גם פאשיסטים בגי עמים אחרים בקרבת מקום? לא, הם מוגדרים כ״מדיניות״; אך כלפי

 פנים: מלתמת השמד. שנאה, ושגאה המתייבת מעשה.

 על ידי כף זוכים בבת אחת בכל הדרוש לתנועה מהפכנית, בלי סיכון, יש את מי לשנוא. והרי

 מצווה היא לשנוא פאשיזם, מצווה ראשונה למהפכן. זו שנאה, שאפשר להוציאה לפועל. יש למי

 לשבור עצמות. ובכן יש מוצא לא רק לרגש, כי אם גם לגוף — הדרוך למעשים. אמנם, הגוף

 היח דרוך למעשים אחרים, כלפי אויבים אחרים; אבל אהד שההסתה וטמטום הסיחו את הדעת

 מהאוייב האמיתי, פוגה הגוף המתות לפעולה כלפי ה״פאשיסט״. ושלישית: הסכנה אינגה גדולה,

 כי הדי ״פאשיסטים״ אלה לא יוכלו לההזיק מעמד במלהמה משגי הצדדים — גם מצד השלטון

 הבריטי האדיר וגם מצד ״נאמני־הישוב״. ובקרוב תהיה הזדמגות לתוג ״נצתונות״ על האוייב מספר

 א׳ — ״הפאשיזם״.

 זהו ההשבון.

 מעשהו הקונסטרוקטיבי של ״השומר הצעיר״, שיש בו ברכה לכשעצמו, איגגו מספיק להם

 להיראות בעיגי עצמם במהפכנים כי הרי המצפון הוא מזוהם. המצפון הזה היודע יפה, שכל המעשה

 הקונםטרוקיבי נעשה היום על חשבון הסכם עם האימפריאלזים הבריטי, על חשבון השלמה עם

 בסיסיו הצבאיים, עם צינורות הנפט המונופליסטיים. המצפון המזוהם הזה, הוא הוא שרוצה להשתיק

 את עצמו על ידי מעשה מהפכני, מתה מהפכני. לו דרוש הפאשיזם כאוויר לנשימה. והמלהמה

 האנטי־בריטית שלנו עוד הוסיפה נטל כבד מאוד על המצפון הזה. וביתר שאת וביתר עוז וביתר

 היסטריה פורצת צעקה אי-רציוגלית, לא מבוססת, פתולוגית: ״פאשיזם״!

 וכשמפי סופרים מסויימים מגיעות שמועות, כי המשלתת הפרלמנטרית הבולגרית התבטאה

 באהדה על אנשי לח״י, שנפגשו אתם ועל מעשיהם — עולה הקצף על השפתיים.

 וכשהםופר המהפכן הצרפתי רוז׳ה וואייאן מדבר עם שלית"עתים״ ברצון וב בבעיות תרבות, אך

 משמיע באזניו כמה דברים בלתי נעימים לו בענייני מדיניות ומלהמה אנטי-אימפריאליסטית והוא

 תוזר לצרפת כדי להביע את אהדתו למלתמת לה״י — מאבדים אנשי ״המשמר" את הראש וכהולה

 פתולוגי ממש, הנאהז בשגעונו, אין הם מפסיקים לצרוח:

 ״פאשיזם! פאשיזם!״ כי זה קרש הצלה אחרון למצפונם המהפכני הלא טהור.

 מה, פאשיזם? היכן סימן כלשהו של פאשיזם? תוכיהו!

 אין צורך בהוכחה. יש לשנוא מבלי להוכיח. "שנא״ אף על פי שזה אבסורד״. את הפאשיםטים

 האמתיים שכת, רק את אלה שגא. שגא והשמד אותם. ודאי שגם אנו שונאים את האוייב האמיתי

 ולא שום אוייב מדומה, מפני שאנו מעיזים גס להילתם באויב האמיתי, וכל תהליף לא דרוש לגו. ועל
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 כן לא בשביל אלה נכתבת תוברת זו, אשר אומרים עלינו כי אנו פאשיסטים, בדי להצדיק את שנאתם

 אלינו שיש לה שורשים אתרים לגמרי. תובדת זו מופנית אל אלה — ויש כאלה — ששונאים

 אותגו מפגי שהם הוטעו להשוב שאנו פאשיסטים. הם התגברו כבר, ככל מהפכן כן ועקבי, על כל

 ההסתייגויות. הם כבד יודעים שאין ״מרות״ קדושה, שאין מדות לכגיעה. והם גם למדו ממלתמות

 תופש וממהפכוה, מה רב הפיטפוט בסוגיות ״הגשק הטהור״ ו״היריות מן המארב״, כשהמדובר הוא

 במלהמה לתיים או למוות, במלהמה בפאשיזם אמיתי. כל אלה אינם מהווים עוד תיץ בשביל הגוער

 חישר שאינו תבוסן. שאינו מסתיר את שאננותו תחת מסווה של ״מרות״ וכוי. ורק ה״פאשיזם״

 שמתרומם עליו מפחיד אותו.

 אליו פונה תוברת זו ואותו היא מבקשת לחשוב מהשבה ברורה ועצמאית.

 ב. מה הם סימני ההיכר?

 כשה״אנטי־פאשיסטים״ שלנו באים לכתוב על פאשיזם בספרד, ביוון, במצרים — הם יודעים

 יפה יפה לגתת אותו, הם יודעים להצביע על בעלי ההון הגדול שבאותה ארץ, על המונופולים של

 ההון הזר התומך בפאשיזם זה, כי הוא מעוגיין בעבודה זולה ובבטחון ההשקעות שלו, על המגמות

 האגטי-סובייטיות הגלויות והנסתרות.

 אך כשהם באים להטיל בגו את כתם הפאשתם, הם רואים את עצמם פתאום פטורים מכל

 ניתוהיס כאלה. אין הם יכולים למצוא אף בעל הון אהד התומך בנו. ולהיפך: כשהם מוצאים אהד כזה

 מיד הם מרימים צעקה: סתטנים ו...מעמידים משמרות ליד בתי בעלי-ההון וספסרי־מלהמה, לבל

 תיפול שערה מראשם. בעלי התעשיה הגדולה בארץ גהשבים דווקא ל״פרוגדםיביים״. והם עומדים

 מאתווי ״הארץ״, שאיננו כידוע מבצר הפאשיזם הטיווריסטי״.

 גם לא קל למצוא איזה שיעבוד שלנו להון הזר, לבעלי מניות בריטיות. אין צריך לומר, שאין ברית

 סתרים ביגיגו לבין וייצמן, שיש לו תלק בתעשיה הכימית הבריטית(אי. ג. פארבן נוסת בריטאגיה).

 אבל גם עם תברת-החשמל ותברת האשלג, שברובן בידי בעלי מניות בריטיות, יחסי ״ההסתדרות״ הם

 תקינים יותר מאשר יחסנו אנו, והבנק ״הלאומי״ א.פ.ק. משקיע את רוב כספיו בגיירות ערך בריטיים

 ומסמל את ה״אנגלו-פלשתין ברית״. ומי שנלתם להוצאת הצבא הבריטי מהארץ ומי שמבעיר את

 הגפט הבריטי ומקרקר את מבצריו, ספק גדול הוא אם הוא פועל בזה נגד רוסיה הסובייטית יותר

 מהמציע את המשכת המאנדאט הבריטי, או מהתובע את וייצמן דווקא לנשיאות, אותו וייצמן שגציגי

 רוסיה חוזרים ואומרים עליו שהוא כלי-שרת בידי האימפריאליזם הבריטי.

 ובכן, מכל סימני פאשחם אלה אין למצוא בנו.

 ומה לעשות כשתבריגו המתגלים רובם ככולם פועלים הם, רובם הברי ״ההסתדרות הכללית״.

 ועוד יבוא הזמן ויתגלה לעיגיהם התמוהות, כי גם בקבוצים ״פשע הנגע״ ר״ל. ובראש ההסתדרות

 הייגו דווקא רוצים לראות לא את מפא״י הדיפורמיסטית, כי אם את ״אתדות-העבודה״ — ״פועלי

 ציון״, אף כי גם הם, מטעמי התתרות כגראה, מכתירים אותגו כ״פאשיסטים״.

 ובכן מה לעשות ובכל זאת צריך להוכיח שאנו פאשיסטיםז נאתזים בצורות מסויימות.
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 טירוו — זח פאשיזם. שימוש בכוח — פאשיזם; פצצה ואקדח — פאשיזם; בכלל:

 אלימות — פאשיזם. כאילו אף פעם לא שנו בבית מדרשו של לנין דווקא לא להיאחז בפורמליזם,

 בצורות, כי אם לשאול לתוכן.

 יש ׳?ימוקראטיה״ שהיא בסדר נמוד מבהינה פורמאלית; זכות־בהירה שווה, תופש דיבור וכוי

 וכוי. ובכן מת אתם רוצים? אלא שמאתורי אותה פורמאליות יש תובן קאפיטליסטי מנצל.

 ודוגמה הפוכה: המשטר הדיקטטורי. שיטת מפלגח אחת. כי לא הצורה קובעת, אלא התוכן.

 אלימות, שימוש בכוה, טירור, פצצה ואקדח.

 מאימתי דברים אלה פסולים הם אצל מהפכן? מאימתי הם סימן לפאשיזם? יש טוענים,

 שהפאשיזם למד שיטות אלה מהקומוניזם. אך מה ערך לחיכות זה? הרי אין אנו מתווכתים כאן עם

 מאגגס וגאנדי, אלא עם אנשים, הרואים את עצמם כהסידי המהפכה ותלמידי לנין. ואם כן, הרי

 מתובתם לדעת שאין דע בדרך הפצצה ושימושה, כי אם בפצצה המשרתת את הדבר הרע, ואם ״הוק

 וסדר״ משמשים דבר רע, הרי הפצצה והאקדח הנלתמים בהם — דבר טוב הם. כי תוכן המלתמה

 הוא העיקר ולא צורתה. המהפכנית האמיתית נלתמת נגד ׳׳הצורגות״ גם באמנות, גם במדע, גם

 במשטר וגס באיסטרטגיה הצבאית והמהפכנית.

 על כן מי שכותב היום ש״השימוש בכוח״ הוא סימן הפאשיזם של ״הטירוריסטים״ סומך על

 בורותו הגמורה בלניגיזם ובמתשבה הדיאלקטית של קוראו, גוסף על הגיתוך שבדבר, אם באותו גליון

 של עתון מסופר על ״פצצות ומארבים״ שהשתמשו בהם פארטיזגים ביוון. ודאי שהם היו רוצים

 מאוד מאוד שנשתמש בפצצות למלהמה פנימית. ובס גם עושים מעשי פרובוקאציות לשם כך, כדי

 שיוכלו לקפוץ על המציאה: ״הנה הפאשיזם רוצה להשתלט בכות״, אך מה לעשות ואין הם מצליתים

 והתוכן של הפצצה שלנו הוא אנטי אימפריאליסטי מובהק? וזהו התוכן העיקרי בשעה זו.

 ואם ב״מלכות עבר הירדן״ תפרוץ באורה פלאי מהפכה ויקום בה משטר ״סוציאליסטי״ בחסות

 מאה אלף תיילים בריטיים, האם משטר זה יכשר בעיני רוסיה הסובייטית? ושמא זה מפני שרוסיה

 הסובייטית אגואיסטית ואינה דואגת אלא לבטחונה? אך הרי זה יסוד היסודות של לנין בניתוהו

 את בעיית האימפריאליזם; תנועות השחרור הלאומיות וגירוש השליטים הזדים הם שלב קודם

 בכל הארצות שהאימפריאליזם זר שולט בהן, ואף על פי שהתנועה הקומוניסטית הערבית טרם

 הוציאה את מרכס בערבית, ודאי וודאי שאין היא מקיימת סמינריונים קבועים ללניניזם, ומפטפטים

— אף על פי כן נראה לנו שהם הרבה יותר נאמנים למהפכה ג ת  ומתווכהים הם פתות על כל תג ו

 כפי שרוסיה הסובייטית מבינה ומתעגיגת בה מאשר ה״מומהים" הגדולים ממרתביה. והרי עדותו של

 י. ושיץ ב״משמר״ מיום י״ט אייר, במאמרו על תנועת הפועלים הערבית:

 ״המילה ריאקציה שמורה במילון הקומוניסטי כמעט רק לחוגים המשתפים פעולה עם האגגלים.

 מסיבה זו נראה לקומוניסטים הערבים בארץ, שבין ערביי הארץ אין ריאקציונרים. הם מוכנים

 לשתף פעולה עם כל מנהיג הקורא לעצמאות ולפינוי הצבא הבריטי. מנהיג הקומוניסטים הסורים

 מוכן לקבל למפלגתו כל ״לאומי״ גאמן, קובע דק יחסו לאימפריאליזם. ביחוד מורגשת הבעיה הזאת

 בקרב הקומוגיסטים הערבים בארץ. תוקפים את הליגה הערבית על נכונותה להגיע לידי הבנה
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 עם...הציונות. ג׳מאל חוסייני מופיע ב״אל איתיהאד״ (עתון הקומוניסטים — המצטט) בלוחם

 אנטי-אימפריאליסטי כנה; ואילו יהודים, הבאים להפרות את שממות ה׳׳ערבה" דרומית לים המלה,

 מתוארים באוייבים״.

 כך בונה ״משמר״ ואין הוא מבין איזה מין ׳׳סוציאליזמום״ הוא זה. ואין הוא יודע, אין הוא רוצה

 לדעת, שמבחינה מהפכנית לניניםטית, מבתינת הדיאלקטיקה ההיסטורית, עושים הריאקציונרים

 המצריים הרבה יותר לשלום העולם ולפיתוחו על ידי גירושם את הצבא הבריטי, מאשר אנשי

 הקבוצים המקימים ״קולתוזים בגגב״ ומתידדים עם היילי הבסיסים הצבאיים האימפריאליסטיים;

 מתידדים, מסכימים לשהותם ונלהמים באלה, המערערים את הבסיסים. כי המהפכן מה״שומו

 הצעיר״ רוצה לעקור מן השורש את לוהמי התרות, המערערים יום יום את יסודות האימפריאליזם

 פה; אך הוא מושיט יד לוייצמן ולאגשי ״הארץ״, המדברים בגלוי על אהדתם לשלטון הבריטי ורק

 תובעים קצת יותר סרטיפיקטים. הקומוגיסטים חערבים מביגים אחרת את שלב המהפבגות בארץ

 הזאת, וקצרי ראות המאוהבים בפלפוליהם ובחייהם הקולקטיבייס ורואים רק שני צעדים לפגיהם,

 עומדים בבנימין השלישי ועושים ברית עם סנדריל האשה למינהו, מהפקידות המפא״ית השבעה ועד

 לבעלי התעשיה הקשורים בבלבלה הבריטית. ובאשר מופיע כוה, הבא לנער אותם מקרתנותם ולסכן

 את ״סיר הבשר״ של ״שלטונם״ הם יוצאים מכליהם וצורחים:

 "פאשיסטים!״

 מה פאשיזם? איך פאשיזם? מי הוא הקשור כאן עם ההון המונופוליסטי? מי המפטפט פה על

 ברית עם בריטאניה?

 לא, על כל אלה אין צורך להשיב כאן, כשהדבר נוגע לחם, אין כל צורך בניתוח ובהוכתות. כאן

 מספיקים הגידוף והצווהה.

 ולמען האמת, ולמען נפשות צעירי ישראל המוסתים לשנאה כלפי פגים ולהבלגה כלפי חוץ,

 המוסתים כלפי פאשיזס מדומה כדי שיסיתו את דעתם מהפאשחם האמיתי, המופגים להגן על

 שלטון פנימי מדומה, כדי שלא ייצאו להילתם בשלטון הממשי בארץ הזאת, למען האמת ולמען

 נפשות הצעירים ומותותיהם — נרתיב את הדיבור על הפאשיזם בכלל וה״עברי״ בפרט.

 ג. מהותו של הפאשיזם

 מושג הפאשיזם הפך בעתוגות הזולה ובגאומים הזולים לשם גנאי כללי ומטושטש ואיבד לאט

 לאט את תוכנו העצמאי, הממשי. אם מישהו משתמש בדרכי הכוח הפיסי והצבאי, כדי להגשים

 את מטרותיו — מיד מתנגדיו מכנים זאת בשם פאשיזם, ושובתים הם, שהאנטי-פאשיסטים

 המובהקים ביותר — הקומוניסטים — דוגלים בשם המהפכה בכוח, כי אין הם מאמינים בדרך

 ה״מפעל והבניין״ הסוציאליסטי.

 לא מזמן שמענו מפי שונאי ציון, כי התינוך בבתי-הםפר העבריים הוא — נאצי. יריבינו מבית

 חשבו שיצליתו לסייג את מאבקם ממלתמתנו, אם יכגו אותגו בשם ״טירוריסטים״ לגנאי. והנה

 אירע הדבר ההגיוגי ביותר: גם כל פעולת הבלה שלהם, באניות גירוש למשל, זוכה לכיגוי: ״פעולה
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 טירוריסטית״. ואף המיגיסטרים הבריטים אינם דואגים לדיוק מדעי, כשהם מדברים על ״גאנגסטרים

 המנהלים את פעולת ההעפלה, שכמוה בהובלת עבדים״, נקטו את צורתן ההיצונית של אגיות

 המעפילים על הדתקות שבהן, על תנאי הזוועה ולא שאלו לתוכן האניה.

 דוגמאות אלה מראות לאן מגיעים, כשנאתזים בדמיון תיצוני שטתי ובקפיצת-דרך זרחה מעבירים

 את הנידון לתוכן.

 היה זמן, שעצם הופעתם של בחורים בשורות וצעדם בקרב, הספיקו כדי שיוטל עליהם השם

 ״פאשיםטים״. בינתיים תלה התפתתות והכל צועדים בשורות קצובות, ומדברים על צבאיות. על כן

 מצווים אנו לברר לנוער הזה, שמבלבלים אותו במושגי-םרק שאין להם מקביל במציאות — מה

 בעצם הוא הפאשחם.

 היום כוללים בשם פאשיזם את כל צורות המשטר הדיקטטורי, שאינו משטר סוציאליסטי;

 כלומר: שאינו משרת את המוני העם, ביתוד — את מעמד הפועלים והאכדיס, כי אם שומר על

 האיגטרסים של בעלי האחוזות הגדולות ובעלי־ההון מסכנת מהפכה והלאמה.

 אפשר לערער על הכללה כזאת. כי לא היה הפאשיזם האיטלקי דומה לנאצי, ומשניהם שוגה היה

 היפאני. בכל ארץ הוא נוצר ברגעים שוגים ובהתאם לתגאים השוגים וקיבל גם אופי שונה. מבהינה

 מצומצמת שלנו, של העם העברי, ודאי שצריך למען האמת להבהין בין הפאשיזם האיטלקי והגרמני.

 בתור אנשים שדגש הצדק, השוויון והתופש פועם בנו, שותפים אנו בהכללה זו בשנאה לפאשיזם על

 כל צורותיו, שהביא דיכוי עבדות ומרחץ-דמים לעולם כולו. בתור יהודים יש לנו תשבון נוסף עם

 הפאשיזם בצורתו הגאצית הגרמנית. בצורתו הפולנית וההונגרית. הפאשיזם האיטלקי, אם במקרה

 או לא במקדה, לא עשה לנו כיהודים כל רע, עד שלא השתלטו הנאצים גם על איטליה. למען האמת

 גאמרים הדברים ולא למען סגיגוריה, הלילה. ואין מי שיכתיש אמת זו. אין אי-שנאת ישראלי

 באיטליה הפאשיסטית מזכה את הפאשיזם, ממש כשם שאין שנאת ישראל ושגאת-ציון הבריטית

 היום מרשיעה את הסוציאליזם.

 לא מתוך צדקותו של הפאשיזם לא היתה איטליה אנטישמית ולא באשמתו של הסוציאליזם

 בריטאניה היא אנטי ציונית.

 נתעלם על כן מן ההבדלים הקיימים בצורות השונות של הפאשיזם כשלעצמן וביהס אל העם

 העברי, ונשתדל למצוא את המשותף לכולן.

 ועוד הנהה גדולה נעשה ליריבינו. אנו נקבל את הסברותיהם הם לפאשיזם כלומר: אם ניתוהם

 המרכסיסטי, אם כי הזהירות מתייבת לפקפק, אם אמנם תמיד גורמים כלכליים היו יסוד לפאשיזם.

 והשאלה היא, אם גורמים אחרים נעזרו במלתמת-המעמדות או מלתמת המעמדות נעזרה בגורמים

 אתרים. אך כאמור: אנו מוכנים לקבל את הנוסחה המרכסיסטית.

 העולם הקאפיטליסטי השוקע נאחז ברגע האהרון בפאשיזם כאמצעי הצלה. לא באגגליה ולא

 באמריקה הקאפיטליםטית קמה תנועה פאשיסטית. למה? המשטר הקאפיטליסטי לא עמד שם בפני

 בעיות עודף אוכלוסין, המהווים חומר-נפץ למשטר. האוצרות הטבעיים באמריקה ואוצרות ארצות

 האימפריה הבריטית סיפקו תשובה לבעיות חומרי הנלם ושווקים לתוצרת. עושרן של ארצות-
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 הברית וניצול רהבי המושבות הבריטיות — הם שהרשו להן לארצות אלו להיות ״דימוקראטיות״,

 במובנה הקאפיטאליםטי של מילה זו. אפשר היה למצוא פתרונות ׳׳נוהים״ למצוקה. ולעומתן, שלוש

 הארצות הקלאסיות של הפאשיזם: איטליה, גרמניה, יפאן.

 הארצות עצמן עגיות מבתינת אוצרותיהן הטבעיים, עשירות באוכלוסין. עליית מעמד הפועלים,

 עליית הכרתו המעמדית של הפועל ותנועותיו הפוליטיות אינם מרשים עוד לבעלי ההון לשמור על

 עמדתם בעזרת ניצול מכסימאלי של העובד. איטליה מתפשת ארצות־הגירה לעודף אנשיה. גרמניה

 תייבת לעמוד בהתתרות תעשיתית בשווקי העולם ולהוזיל את התוצרת שלה, בשעה שאין לה תמרי

 גלם משלה. ביפאן קיימים כל הגורמים האלה יתד.

 וכך גוצר המוצא: את בעיית המרי הגלם והשווקים יש לפתור בדרך כיבוש שטהים קולוגיאליים

 טובים להתיישבות ועשירים בהמרי גלם. כיבושים אלה מזקיקים צבא ותוצרת מלתמתית, כלומר:

 תעסוקה מלאה. תעסוקה זו ומלחמות אלה מסיחות את דעת ההמונים מבעיות השלטון לבעיות

 חוץ. אמנם, ההון הגדול נכגס גם הוא בפיקוח המשטר הטוטאליטרי, אך כדאי לו ״קרבן״ זה להון

 חגדול.

 אין הוא צפוי עוד להפסדים בגלל שביתות, ואין הוא הושש עוד להלאמות, על כן הקאפיטליזם,

 שהיה בדרך כלל נושא הדגל של הדימוקראטיה הפורמאלית ושל הליבראליזם, מצא עצמו פתאום

 בתנאים מיותדים בארצות מסויימות, המתייבות אותו לתמוך בתנועות דיקטאטורה, כי רק זו עוד

 יכלה להציל אותו. הוא משלם מהיר-מה בליברליות ובדימוקדאטיה, שנדמה היה כי הם הכרתיים

 בשבילו. אך מתברר לו, שדימוקראטיה זו עלולה לעלות לו באובדן השלטון. כי מעמד הפועלים העולה

 עלול להגיע לשלטון בין בדרך דימוקראטית בין בדרך של מהפכה. הדימוקראטיה, שיסודה במהפכה

 הצרפתית ובפרלמגטרחם הבריטי, שימשה מכשיר בידי הקאפיטאליזם. ברגע שמכשיר זה געשה

 מסוכן ליוצריו, ויתרו עליו והקימו מכשיר חדש: הפאשיזם. בין ההון הגדול ומעמד הפועלים, נמצא

 המעמד הבינוני המתרושש במשבר הכלכלי ומאבד את כל שיווי משקלו התברתי והנפשי. הוא ברובו

 נסחב אחרי הפאשיזם. כשם שהמהפכה הדימוקראטית השתמשה בסיסמאות של תופש ושיוויון

 והתכווגה לשלטון המעמד הבורגני; וכשם שהמהפכות הלאומיות במאה הי״ט נישאו בידי המעמד

 הבורגגי, כן לבש גם הקאפיטאליזם, שביקש לו מפלט בפאשיזם, כסות לאומית — וכאן סייעו לו

 הבעיות הלאומיות בכל ארץ וארץ. רגש הדיכוי אהרי הפסד המלתמה הראשונה בגרמגיה, זכר העבר

 הרהוק של האימפריה הרומאית באיטליה, הערצתו והאלהתו של הקיסר ביפאן, הקוסמופוליטיות

 וההתגברות לרגש הלאומי מצד המרכסיזם והקומוניזם — שימשו אף הם שמן למדורה הקוגטר-

 ריבולוציונית. באיטליה השפיעה גם הדביקות לדת בחוגים רחבים. בגומגיה אין גם להתעלם מהינוך

 של דורות ברות קסרקטיגות והערצה עכו״מית ממש של הכוה הצבאי. הפסיכולוגיה העמוקה מוצאת

 גם שורשים עמוקים מסוג אתר בגפש הדור.

 כל הגורמים האלה הסתייעו איש ברעהו ויצרו את המשטר הפאשיסטי, המוכרה היה לדתוף את

 העולם למלהמה.

 גסיים על כן את התגאים המשותפים לכל תגועות הפאשיזם.
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 מבהינה כלכלית: המחנק של ההון הגדול, והתרוששות המעמד הבינוני.

 מבהינה מדינית: המלהמה על השלטון במדינה בין הימין והשמאל.

 מבהינה סוציאלית: סכנת המהפכה.

 אלה התנאים. וההגשמה?

 ו. כיבוש השלטון במדינה לשם מניעת המהפכה.

 2. מלחמות כיבוש מעבד למדיגה לשם הפגת הצפיפות, רכישת המדי-גלם, שווקים

 ותעסוקה.

 אלה הס יסודות הפאשיזם במהותו. כל היתד: מנהיגות, אכזריות, תיאטרליות וכו׳ היו תופעות-

 לווי הכרתיות אמנם, אך לא מהותיות. על כל פנים, אם דנים על הפאשיזם לא מבהינה פסיכולוגית,

 כי אם מבהינה מדכסיסטית.

 ד. אין המם •סוד לפאשיזם ענו•

 היינו יכולים להגיד בפשטות: בעייתנו היא בעיית ארץ קולוניאלית ועם קולוניאלי בתוספת

 הבעיה הראשונה במעלה — בעיית העלייה. כמו אצל כל עם קולוניאלי, בעיות היסוד שלו

 הן שיחדור הארץ, שיחדור העם (שיחדור העם אצלגו פירושו — גם קיבוצו) ויצירת הכלכלה

 הלאומית על יסודות עצמאיים, במידה שתגאי הארץ ואוצרותיה מרשים זאת.

 בפשטות כזו מתייתסים בעולם לבעיית הודו, בורמה, אינדונזיה וכו׳(כווגתגו ״פשטות״ מבתיגת

 הגישה ולא מבתינת ההגשמה, שוודאי איננה פשוטה). אומנם ידוע, שבכל הארצות הקולוניאליות

 האלה קיימות שכבות סוציאליות שוגות. וגם ידוע, שהלק מהמעמד העליון הצלית להתקשר עם

 ההון הזר והוא מהווה לעתים קרובות את היסוד הקוויזלינגי — ביחוד בארצות, שיש בהן כבד

 תנועות פועלים, ובעלי הון מעדיפים את הפיקוח הזר על העצמאות המהפכנית — אך אלה הן

 תופעות בודדות. בדרך כלל בארצות הקולוניאליות נמצאת לשון משותפת בין ההון ובין שכבות העם

 הרתבות בבעיית־היסוד, בעיית שהדור הארץ מהשלטון הזר. ודאי, במשך הזמן, אתרי השהרור,

 תיווצרנה גם שם הבעיות הרגילות וההתגגשויות הידועות. בכל הארצות האלה מדובר בעיקר בשתי

 שכבות: פיאודאלים מהך ותנועות שתדור מאידך.

 האימפריאליזם התבסס על הפיאודאליזם; תנועות השחרור כוללות את המעמד הבורגני ומעמד

 הפועלים, אשר לדוב צועדים עוד יהד.

 הייגו יכולים על כן להגיד בפשטות כזאת: אבסורד הוא לדבר על פאשיזם בתנאים של ארץ

 ועם קולוגיאלי. אך מכיוון שעל-ידי צעקות מתמידות לא אבסורד אחד גדבר במוחות, כדאי וכדאי

 להוכית את הדבר במצב שלגו בפרוטרוט.

 איזה מהתנאים הידועים בהתפתתות הפאשיזם בעולם קיים אצלנו? הרי שום מרכסיסט רציני לא

 יאמין ב״פאשיזם״ סתם הבא מתוך ״תאוות שלטון״ או ״טירוף״. דיבורים כאלה הם פיטפוט מבהינה

 מרכםיסטית. אם אין יסוד במציאות, אין יסוד בהכרה. היכן, איפוא, המציאות שגידלה את ה״פאשיזם

 העברי״ — זה ילד השעשועים הדמיוני של ה״מהפכנים״ שלו?
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 אין הארץ םובלת מפיתוח יתר. אוצוות-אדמה ואוצרות-טבע מונחים שוממים ודוממים ומחכים

 ליד מפתתת, למות מפתת, להון מפתת. אפשרויות הפיתות בארץ פירושן אפשרויות תוספת אוכלוסין,

 בארצות אירופה שגוגעו בפאשיזם תפס ההון בגרונו של השלטון והתניק את העם. בארצנו כארץ

 קולוניאלית מחזיק השלטון בגרון ההון ומחגיק את העם. ההון שבארץ וההון מתוץ-לארץ, המוכן

 לבוא ארצה ולפתהה, נעצר באופן מלאכותי. והשלטון העוצר בעדו הוא שלטון זר, אימפריאליסטי.

 בתנאים רגילים היה ההון הזה צועד בראש תגועת השחרור גגד הפיאודלים ונגד השלטון הזר.

 אולם בתנאיגו אגו מדובר לא בהון שישגו, כי אם בהון שצריך לבוא, אילו גיתנה יד תפשית. ועל

 כן ההון הזה איננו בא. וההון שישנו או שהוא גאבק קשה בתוסר תמרי גלם וביבוא זול, או שהוא

 מתערב בהון בריטי ומבטח עצמו. חברת־אשלג ותברת-ההשמל והשקעות בנק א.פ.ק. בניירות ערך

 בריטיים — הם מוצא פשרה כזה להון. מה יתן לו ומה יוסיף לו להון משטר פאשיםטי — בפנים

 ה״ישוב"? זה לא יקדם אותו אף צעד אהד.

 שנית: הפאשיזם לא היה רק דרך למוצא ההון הנחנק, זה היה גם צעד התגוננות מפהד המהפכה

 וההלאמה. וכאן האבסורד השני: אין בכלל כל סכנת מהפכה סוציאליסטית בארצנו, אף לא מצד

 הקיצונים שבקיצוגים. ודאי שיש איגודים מקצועיים מפותתים, העומדים על משמר רמת התייס

 של הפועל. אבל ההון לא ענה אף פעם בפאשיזם על ״טויידיוניוניזם״. אתו הוא ידע, וכדאי היה

 לו להתיישר, כי הרי גם הפאשיזם עולה במחיר־מה. ההון עונה בפאשיזם רק על סכנת מהפכה,

 וזו איננה צפויה כלל לארץ. וכל זמן שהיא ארץ קולוגיאלית וכל זמן שהיא זקוקה להון מבהוץ, לא

 תהא צפויה ״סכנה״ כזאת. והרי אף ה״שומר הצעיר״ מודאג מאוד מהתופעה שההון הפרטי מבחוץ

 נמנע מלבוא ארצה. ודאי שהכוה וההכרה של תנועת הפועלים העברית מגסים להגית אבגי-יסוד

 סוציאליסטים, אם בדרך של התיישבות שיתופית ואם בדרך של תעשית ״הסתדרותית״. ואלה ודאי

 ברכה בהם מבהינה לאומית, אך אין איש משלה את עצמו, שאלה בלבד היו מספיקים, אילו ניתנה

 הארץ לפיתות תופשי. ועל כן מותר לסוציאליסטים פה לדבר על בעלי-תושיה פרוגרסיביים, כלומר

 כאלה המבינים, כי אין לצבור רווחים גדולים על חשבון עבודתו של הפועל; בעוד אשר בארצות

 מזרת אירופה אסור כבר לדבר על בעלי תעשיה ״פרוגרסיביים״, כי שם נמצאים כבר בתהליך רחוק

 יותר.

 ועוד גורם בשטה זה; הבורגגות האירופית הגיעה לשיא מםויים וקפאה. כאן גפתת שדה פעולה

 רהב ליזמה הפרטית, ודוקא היהודים, שפעלו כה הרבה בשטה זה בארצות אירופה, ונושלו משם,

 באים הנה מלאי כוח דינמי וכוח-המצאה תיוני, למקום שטרם נתסמו הדרכים לשכבה חברתית

 זאת. הסוציאליסטים שלנו שבאו אוצה וכרסם ומותם מלאים תיאוריות על שקיעת המעמד הבינוני,

 שטובות היו לאירופה בדרגת חתפתחותה הקאפיטאליסטיה, קשה היה להם להתאים את עיקרי

 תורתם למציאות ההדשה, בעוד אשר תנועות הפועלים בארצות הקולוגיאליות האחרות —

 הסוציאליזם שלהם גדל מתוך ההגאים שלהם. על כן כל כך מגוהך הוא הסוציאליזם"המהפכני״ של

 ״השומר הצעיר״, שאינו אלא ״טריידיוניוגיזם״ תריף יותר, אך לא סוציאליזם מהפכגי, אם המדובר

 הוא במעשה ולא בפיטפוט המאמריסטי.
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 ואם ההון הגדול בכל זאת נמנע מהשקעות בארץ, הרי זה כלל וכלל לא מפהד המהפכה שאיננה

 צפויה בדרגה זאת, כי אם מפחד ההפרעות מצד השלטון. ולו היה זה עגין של שלטון מדיגי עברי, הרי

 בדור שההון היה מתמודד לקרב על השלטון הזה, ואולי היה גם שולה ידו לדון הפאשיזם. וכאן אנו

 מגיעים לנקודה שלישית, שהיא מבליטה ביחוד את האבסורד שפיטפוטים על ה״פאשיזם״.

 הפאשיזם הוא דרך השתלטות ההון המגונן על המדינה כמכשיר. היכן ״מדינה״ זו? היכן שדה

 .ההתמודדות? היכן השלטון הזה ש״הפאשיםטים" רוצים ״לכבוש״ אותו? הרי בדור, ש״פאשחם״ אינו

 משתק ילדים, כי אם ביטוי לכוחות מסויימים, השואפים — מתוך ידיעה ברורה — לכבוש

 עמדות. מה הן העמדות? הועד הלאומי? עירית תל-אביב? הרי כאן מובלט כל חמגוחך בכל אותה

 מלהמה על שלטון, שאיננו שלטון כלל, מפני שאין הוא מפקת על עמדות היסוד של המדיגה, לא על

 הכלכלה ולא על הצבא. פאשיזס עברי לשם מה? לשם פיקוה על מס שעשועים? על מם התגייסות?

 האין בזה טראגי-קומיות שבמריבות על גבאות בית־כגסת בתוך תוכי הגיטו?

 גם בתוך הקוגגרס היהודי מתאמצים כל ההוגים והמעמדות להטביע כל אתד את תותמו, להגדיל

 את השפעתו; גם בגלל חרווחים לשעה וגם מתוך ציפיה לעתיד. אך שם אין ״מפלגה פאשיסטית

 בתוך הקוגגרס״, כי אין עדיין מה לכבוש ועל מה להשתלט. הוי לא מקרי הוא, שהפאשחם לא קם

 במאה התשע-עשרה באירופה. לא היה לו מקום ולא היה בו צורך. ואם אין כל כוח הזקוק לתגועה

 כזאת, כיצד תקום מבלי להיות גפל בהיוולדה, מבלי שיהיה צורך להילהם בה? כי מה שאין לו יסוד

 במציאות, ימות בעצמו מתוםר אוויר לנשימה. ולפאשיזם עבדי היום אין לו יסוד כלכלי ולא אוויר

 לנשימה. הוא איננו, מפני שאין לו כל הצדקת אובייקטיבית. ורק חולי-דוח, םובייקטיבים נגועים,

 המציאו אותו בדמיונם מטעמים שכבר תוארו ועוד יתוארו בפרט הבא.

 תאי, אילו היה ההון העברי מרוכז, ואילו היה לאומי ולא איגואיסטי, כטבעו של הון, או ליתר

 דיוק מתוך נסיון העבר: אילו היה מרתיק ראות אף מבתינת האיגואיזם שלו, אזי הוא היה מתיצב

 בראש מלתמת השתרור לגירוש השלטון האימפריאליסטי מן הארץ. אבל נם אז בשום פנים אי

 אפשר היה להכתירו בשם ״פאשיזם״. לכל היותר: מלתמת-שהרור, שגושאה היה הבורגגות, כדוגמת

 מלתמוה השתרור באירופה במאה התשע-עשרה ומלתמת השחרור של הודו היום, שעם כל השפעתו

 העצומה של גיהרו, הבורגנות היא נושאה גגד הפיאודליזם ונגד האימפריאליזם.

 מלהמה לשלטון על ״הוועד הלאומי״ איגנו פאשיזם כי אם טעות מגותכת, ואין גם לראות סימגים

 למלהמה כזאת. על כל פגים — אין איש בקרב ״לותמי תרות ישראל״ משתוקק ל״שלטון״ זה.

 מלהמה לשלטון על הארץ הזאת איננו"פאשיזם״ כי אם מלתמת שתדור אגטי-אימפריאליסטית.

 כי השלטון בארץ הזאת לא בתי פועלים, לא בתי סוציאליסטים שיש ״להציל״ את המדינה מידיהם,

 כי אם בידי שלטון זר, זר לשני העמים, זר לכל המעמדות.

 כבו הרבה פעמים בעבד השתמשו במושג זה נגד כל מיני דברים. היה זמן שמי שדיבר על ״מדינה

 עברית״ היה ״פאשיםט״. היום געשה מושג זה מושג ״ציוני״ מכובד. היה זמן, שמי שדיבו על ״צבא

 עברי״ היה ״פאשיסט״, היום זה געשה מושג ״ציוני״ מכובד מאוד. ומאתר ששגי ׳?הלילים״ אלה

 געלמו, וצריך סוף סוף למצוא ״פאשיזם״ (כי בלעדיו אין זכות קיום לפיטפוט מהפכגי ול״מעשה״
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 מהפכני), זימן להם הזמן את מלחמת השהרור נגד השלטון הזר, וזהו היום הדחליל הפאשיסטי.

 מדינה וצבא עברי אינם עוד פאשיזם, אבל מלתמה אנטי-בריטית — זה פאשיזם...

 ואין צריך לנתת ואין צריך להוכית, ואין צריך להראות מה שורשי פאשיזס זה; או מה ההון שהוא

 משרת אותו; מה ה׳׳שלטון״ הפנימי(ד׳׳ל!), שהוא רוצה לכבוש אותו, כשם שהולה-רות אינו צריך

 להוכית את מציאות ההזיות שהוא רואה.

 והרי כשם שהותרו והוכשרו מושגי המדינה והצבא, יותרו ויוכשרו כל דרכי המלחמה בשלטון

 הזר, והרי הכרה היסטורי הוא שיחיח כך. גם לפי כל חוקי מרכס ולגין, ולולא הזמן היקר ההולך

 לאיבוד (וכמה זמן יקר בעבר כבד הלך לאיבוד!) היינו יכולים לצפות דומם לאותה השעה. אלא

 שהזמן דוחק, דותק מאוד, ושעת טבח עולמי שלישי עלולה לבוא טרם בוא שתרורנו.

 ועל כן אין אנו רשאים לתכות עד תתלוף אותה ״מתלת-ילדים״ הזיה זאת. עלינו לעשות הכל כדי

 לפקות את עיניהם של ההוזים. והיה אם צדקה הפסיכולוגיה של אדלר ורק תסביך נתיתות הוא, יש

 תקוה לדרך ההסברה. אך אם צדק פרויד ושורשי המהלה עמוקים הרבה יותר מזה נעוצים אי-שס

 בתסביכים אפלים של שנאת-אב וכו׳ הרי מעטה תתקוה, ועלינו להמשיך במלתמת תשתרור למרות

 כל השיקוצים. כי יש עוד מוחות בלתי מעוקמים בישראל ויש עוד מותות גויים בעולם, בסופיה

 ובפאריס ובמוסקבה, היודעים פרק בלנינחם אולי יותר ממאיר יערי חחי בקיבוץ בצדי המציאות

 המדינית, ממש כשם שלמדו יהודים סדר ״טהרות״ ו״קדשים״ בעיירה ליטאית, הילכתא ולמשיחא.

 אך הם לפתות תעו שזו הילכתא למשיתא.

 ה• הלכי-וווז פאשיסטים שהיו

 האמת צריכה להיאמר: אמנם לא היתה אף פעם תנועה פאשיסטית בישראל; אמנם לא היה אף

 פעם יסוד לתנועה כזאת; אך הלכי-ווח ונטיות קלות בהוג מסויים — היו. ועל כך כדאי וכדאי

 לעמוד, גם למען האמת ההיסטורית וגם למען התועלת לעתיד.

 אנו אומדים ״הלכי רות״ ו״גטיות״, כי לאלה לא דרוש בסיס תברתי כלכלי. לאלה מספיקה איזו

 רוח מבתוץ ודלת פרוצה מבפגים. אך בטרם גדבר על מה שהיה, גגיד גם משהו על מה שלא היה;

 למען תאמת ולמען התועלת; תתנועה הריביזיוניםטית ובראש וראשונה מנהיגה ז׳בוטיגסקי לא היו

 פאשיםטים.

 ז׳בוטינםקי, מבחינה אישית, לא רק נולד ברות הליברלחם של המאה הי״ט, אלא נשאר כל ימי

 הייו עבדו הנאמן של ליברליזם זה. אך באותה תקופה עצמה שארלוזורוב לא סירב לנהל משא-

 ומתן עם השלטונות הגאציים על הוצאת יהודים מגרמניה (ויפה מאוד עשה שלא סירב; וטעות

 היתה לגנותו על כך), באותה תקופה בערך סירב ז׳בוטינסקי להפגש עם מוםוליני, והיה רק טעם

 אחד ויחידי לסירוב זת: שגאתו את המשטר הטוטאליטארי. ולעומת זאת המשגה הגדול בהייו —

 אמונתו בבדיטאניה ובאינטרסים המשותפים שלגו עם האימפריה — טעות זו באה לו מדבקותו

 ואהבתו את הדימוקראטיה בבריטניה עצמה. כמובן, לא דימוקראטיה במובן המאה הי״ט. המבוססת

 על משטר קאפיטאליסטי ויזמה פרטית ותופש פרטי. באהבתו את הדימוקראטיה הזאת לא היה
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 שני לו בכל התנועה הציונית. כי לא היתה זו אהבה שבהרגל, שבהסתגלות, כמו אצל דוב רובם של

 האזרתים שלנו. ודאי שלא היתה זו אהבה של אינטרס אישי(הוא לא היה אף פעם בעל רכוש), כי

 אם אהבה מתוך הכרה, מתון השקפת עולם עמוקה. וכל מי שיודע אמת זאה, אינו יכול שלא לבוז

 לפיטפוטים על ׳׳הפאשיזם״ שלו.

 אך זה רק יסוד אישי. והתנועה? בהנועה אינו מכריע יהס אהבה או שנאה, השקפת עולם וכדומה.

 לתנועה יש יסודות רחבים, והיסוד הרחב הזה לתנועה הריביזיוניסטית היה המעמד הבינוני היהודי

 בגולה. מעמד זה עמד בפני התהליך כפול של ניוון. התהליך הכללי של ניוון המעמד הבינוני באירופה

 והתהליך היהודי המיוהד, שוודאי עמד בקשר עם התהליך הראשון. כי המעמד הביגוגי הלא-יהודי,

 בהימוט עולמו, האמין להציל את עצמו על ידי נישול היהודים ותפיסת עמדתם. המעמד הבינוגי הזה

 היה נושא התנועה הציונית, נושא הלאומיות. הפדוליטריון היהודי במזרח אירופה היה קוסמופוליטי

 או אנטי-ציוני. לא היה פרוליטריון ציוני, כי פרוליטריון מציאות כלכלית ממשית. תנועת פועלים

 של ממש היא דבר אתר לגמרי מתנועות לשיחות וטיולים, ואף יותר מתוות-הכשרה. ומפני שקדה

 מה שקרה (מטעמים שלא פה המקום לנתהם), ומעמד הפועלים הממשי במזרת אירופה עמד מנגד,

 היה המעמד הבינוני גושא דגל הציונות. על ידי כך קיבלה תנועת השהרור העברית לא את האופי של

 תנועת השהרוד של המאה העשרים באירופה (שברובן היו תנועות פועלים) כי אם של המאה הי״ט.

 כדוגמת תנועת השתרור האיטלקית, מיסודו של מאציני.

 אך לא היה יכול להיות כך, אילו היה שדה-ההגשמה של הציוגות בשטת ארץ קאפיטליםטית. כי

 אין זה מקדה שבסוף המאה הי״ט וראשית המאה העשרים הגיע המעמד הבינוגי באירופה לקפאון

 והפך להיות ממשהרר לשמרן. ההתפתתות הכלכלית והחברתית הייבה שיגוי זה. אולם שדה הגשמתה

 של הציונות היתה ארץ לא קאפיטליסטית, ארץ נחשלת. וכאן הלה הטעות של הסוציאליסטים

 הציונים הלא-פרוליטרים. זה היה סוציאליזם אוטופי, אידיאליסטי. כי הוא לא צמח מתוך מעמד,

 הוא שאף להיפך למעמד. אך איך יוצרים מעמד פועלים בארץ לא קאפיטליסטית? בורוכוב היה

 היתידי שתפס את הדברים תפיסה דיאלקטית. הוא ראה פתרון לבעיה זו רק מהוך עליה המונית של

 מיליונים באמצעים ממלכתיים ומימון ממלכתי. אך המציאות היתה אתרת. לא באה עליה ממלכתית,

 באה עליית מהגרים. ועליית מהגרים זו היהה מורכבת ממעמד בינוני, המוצא בארץ נתשלת שדה

 פעולה לכותות היזמה הפרטית, שנסתמו בפניה כל הדרכים באירופה הקאפיטליסטית. ומנוער הלוצי

 אידיאליסטי, שרוצה להיות מהפכני, אך אין לו מה להפוך.

 רעיון ההתיישבות השיתופית אף הוא יכול היה להיות ממלכתי, אילו בא כיבוש צבאי של האדמה

 והכרזתה כאדמת הלאום, אולם זה לא בא. במקומו באה קניית אדמות על ידי ״הקרן הקיימת״,

 הקיימת על תרומות. כל זה טוב ויפה, כמובן. אך צאו וראו מה היה עליו על ה״יישוב״ העברי, אילו

 היה מורכב אך ורק ממעמד ההלוצים האלה, השואפים להיות מעמד פועלים, בלי עליית המעמד

 הבינוני והשקעות ההון הפרטי.

 תהליך זה היה הכרחי כנראה גם בגלל תנאי-העם (בריתה המעמד הבינוני לא ממעמדו, כי אם

 מארצות ההרס של מעמדו) וגם בנלל תנאי-הארץ(ארץ בשלב התפתתות טרום-קאפיטאליםטית).
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 אנו אומרים "בנראה״, בי באופן תיאורטי תתואר גם התפתתות אחרת. צירוף של רעיונותיהם של

 נורדוי ובודובוב יבלו לתת תנופה ממלכתית עצומה לארץ ולעם גם בלי שלב-הביניים. אילו, למשל,

 היתה הגשמתה של הציונות נופלת בתלקה של רוסיה הסובייטית, הדי אין ספק, שבאן היה מצלית

 מה שלא הצליה בידה בבירוביג׳ן, ואף היא ארץ גתשלת, שתי תכגיות חומש למען ארץ-ישראל

 עברית היו מקימות כאן כות עצום על יסודות סוציאליסטיים מהפכגיים. אולם לא כן היה לרוע

 מולנו. ה״ציונות״ הופקדה בידי האנגלו-סכםים, ודווקא בידי ההלק המנוון שלו. והמעמד הבינוגי הלך

 בדרך שהלכו המהגרים בארצות-הברית; ובכן: תהליך מהודש.

 וזהו היסוד הכלכלי והסוציאלי והלאומי של התנועה הריביזיוניסטית. לתגועה זו היה יסוד

 היסטורי מוצדק בתנאי הארץ הזאת. לא כאן המקום להסביר, למה תנועה זו נעצרה בהתפתתותה.

 בעיקר קרה הדבר בגלל הברית שכרתו ביניהם הסוציאל-דימוקדאטיה הציונית עם האימפריאליזם

 הבריטי. ובגלל הסתירה שגתגלתה בין אימפריאליזם זה ל״מדינה עברית״. וכך קרה הדבר: לא גתגו

 למעמד הבינוגי ללכת בדרך תגועת השתרור של המאה הי״ט. ואלה שלא גתנו, הם עצמם לא היו עדיין

 מעמד משהרר של המאה העשרים. כך נוצרה הברית המשונה הזאת בין אימפריאליזם ריאקציוני

 וסוציאליזם ציוני, ברית שלא היתה יכולה לקום, אילו היה פה מעמד פרוליטרי אמיתי לפי מושגי

 המאה העשרים. ״תנועת הפועלים״ העברית לא רצתה בשחרור נוסה המאה הי״ט ולא צעדה לקראת

 שתדור בגוםת המאה העשרים. היא גתקעה באמצע. וזה אירע לה בגלל היותה תנועה ״הרוצה להיות

 תנועת פועלים״. אך איננה עוד. הופעות בריאות בודדות היו בתנועת פועלי־ציון בעבד ו״אתדות

 העבודה״ היום. בהם הורגש ומורגש כבר משהו מרוחה של תנועת שתדור לאומית הנישאת בידי

 הפועלים, אלא שעדיין הבסיס הוא צר; ובתנועה קומוניסטית, שנמצאה בתנועה, ששוחררה כבר

 משגאת ציון ייבסקית, אבל עדיין הקועה במושג ״היישוב״ העברי ואיננה מעיזה להרתיב אותו למושכ

 ״העם העברי״ כגושא ריכוז טריטוריאלי.

 וכאן, במבוכה הזו שקמה בשורות המעמד הבינוני הלאומי הריביזיוניסטי, נוצר מקום לנטיות

 פאשיסטיות. ושוב; נטיות בלבד. כי לא היהה כל הצדקה וכל בסים תברתי כלכלי לתנועה ממש. לא

 היה כלום מהתנאים הדרושים.

 וזה שורש הנטיות:

 המעמד הבינוני, שרצה להיות משהרר העם ועל כן נהה לריביזיוניזם, נבוך מאוד כשניצבו לפני

 שתי החומות: הדימוקדאטיה״ הבריטית וה״םוציאליזם״ העברי. לבל עם — מדינה; לכל עם —

 צבא. אך כשהיהודי רוצה במדינה שלו ובצבא שלו זה נתשב לו ב״פאשיזם״. דימוקראטים בריטים הם

 נגד מדינה עברית; סוציאליסטים עברים הם נגד מדינה עברית. אלה היו עובדות. נוספו עוד עובדות;

 תנועת פועלים, שאיננה מכירה בהימנון לאומי, איננה מניפה בקבוציה את הדגל הלאומי. והשוב

 מזה: גם ממשלה סוציאליסטית בבריטאניה הכזיבה(ממשלת הלייבור ב- 1930) ואתרון אתרון: ארץ

 ההגשמה הסוציאליסטית רודפת כל שותרי-ציון וכל דוברי-עברית.

 תמיהה זו ואכזבה זו ועובדות אלה, הם הם שהולידו נטיות לפאשיזם. יותר משהיו פאשיסטיות

 בחיוב היו אנטי-דימוקראטיות(כי הדימוקראטים״ בגדו) אנטי־סוציאליםטיות(כי הסוציאליסטים
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 התכחשו ל״מדינה עברית״). ולא ראו, שלא הסוציאליזם אשם, כי הסוציאל־דימוקראטיה באופי

 ובחרכב חחברתי של תנועת הפועלים הלא-פרוליטארית בציון, כאן פתרון התירה לאהבה הרבה

 שגילה שמרן ובורגני בריטי אל קבוצים קולקטיביים בארץ ישראל (וטפשים אלה בקבוצים נהנו

 מאוד מ״התפעלות״ השמרנים ליצירה ולמוסר שלהם!) ולשנאה שלו כלפי מי שנראה היה כי מבשרו

 ודמו המעמדי הוא, כי קרוב הוא לו בהשקפת עולמו. כאן היתה הטראגדיה של ז׳בוטינסקי וכאן

 נוצר מקום להלכי דוה פאשיסטיים מהאכזבה מדימוקראטיים בהוץ ומסוציאליסטיס בפנים. כאן

 נוצר מקום להלכי דוה פאשיסטים, כי הרי ״גם הם״, הפאשיסטים בעולם, הם אנטי-דימוקראטיים

 ואנטי-סוציאליסטים. מעטים נאתזו בקרנות המזבת, פתות מכולם ז׳בוטינםקי. באם הדברים נשארו

 בגדר נטיות בלבד, אל יתימרו אנשי ה״הסתדרות״, שזה הודות להם. הם עשו כל מה שאפשר, כדי

 להגביר את האכזבה בסוציאליזם ובדימוקראטיה. אלא מאי? הלכי רות בלבד איגם מספיקים. דרושים

 כל התנאים שהזכרנום לעיל. דרוש הון, אשר במשטר פאשיםטי יוכל להגשים את מה שאינו יכול

 להגשים במשטר דימוקדאטי; דרוש פחדו של מעמד בורגני מפני סכנת המהפכה; ועל כולם —

 דרוש אוביקט שעל השלטון בו גלהמים. והאובייקטים, שעליהם שלטו אגשי ״השמאל" היו והם עוד

 היום עלובים למדי, שתהא כדאית למישהו מלתמת-אהים עליהם. אין לוועד הלאומי יתר סמכויות

 מאשר לוועד קהילת ורשה בעבר, ואין ההסתדרות הציונית מקום להשתלטות, כי הרי כולה בנויה

 על התנדבות. אתמול יצאו הריביזיוניםטים בגלל שלטון ״השמאל״; והיה, אם מחר ינצחו, הלילה

 ״פאשיםטים״ — יקום ״השמאל" ויעזוב את ההסתדרות הציונית והסל סדר ״שלטון״. הלכי הרות

 הפאשיסטיים בכיוון ״השתלטות״ על מוסדות והסתדרויות ששלטונם הוא פיקטיבי, היו נחלי אכזב

 ואבדן בתולות המדבר הלא-ממלכתי.

 נטיות הבאות מתוך השפעות מבתוץ או אכזבות מבפנים, אינן יסוד מתאים לתנועה. לא היתה

 אף פעם סכנה פאשיסטית. כשם שאין סוציאליזם מהפכני בארץ, כי אין מה להפוך, כך אין סכנת

 הפיכה פאשיסטית. כי אין על מה להשתלט. וזה שצריך להפוך, וזה שיש להשתלט עליו הרי זה

 השלטון הבריטי באדץ-ישראל. אך התנועות הבאות להפוך שלטון זר לשלטון־עס הן תנועות

 שחרור. מצבו הכלכלי והתברתי של העם והנאי הארץ מאפשרים עדיין תנועת שחרור בנוסח המאה

 הי״ט, תגועת שתדור בורגנית דימוקראטית, ואם תנועת הפועלים תוששת מפני תנועה כזו ואינה

 רוצה לעבור את שלב הביגיים הקאפיטליסטי(אף כי למען האמת היא רוצה מאוד מאוד, בכל לב

 היא דביקה בהון הפרטי התורם והמשקיע), הרי הברירה בידה; ליטול את דגל השתרור מידי המעמד

 הבינוני, הנוהה שוב לריביזיוגיזם, ולשאת אותו בתוקף. בין שגי אלה ישגה התתרות, אך לתנועה

 פאשיסטית לא היה ואין עדיין כל יסוד, עדיין.

 ו. החלוקה — פתח לפאשיזם

 ״עדיין״ — אמרנו, כי הרי אם אין היום כל תנאין, אין פירושו של דבר שאין התנאים עלולים

 להיווצר מהר. ואכן, צפויה סכנה כזו והסכנה היא בהלוקה וב״מדינה״ העברית שתקום בארץ המתלוקת.

 אז, רק אז, ייוצרו התנאים האוביקטיביים והכוחות הסוביקטיביים לפאשיזם נוסח עברי.
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 ראשית כל, הן תהיה כבר ״מדינה״; כלומר: מנגנון ממש השליט על ה׳יאוצרות״ ו׳׳נוחות האדם׳/

 על הרוותים ועל הסתר, על תלוקת המסים ותלוקת התקציב ה״ממלכתי"; על זכויות הבהירה

 וההתאנדות, על ה״צבא״ והמשטרה. בקיצור: על כל אותם הערכים הממלכתיים, שאין היום לא

 לסוכנות ולא לוועד הלאומי כל שליטה עליהם. ועל כן אין להם כל שלטון של ממש.

 אבל עצם היות ״מדינה״ ו״שלטון״ אינם מספיקים, זוהי לכל היותר הבמה, אשר המתזה יתתולל

 עליה. הבמה נהוצה, אך לא היא המהזה. עצם המהזה יתהולל כמובן ״כהוק וכדין״.

 מדיגה זו תיהפך לזירת קרב על כל שעל אדמה ועל כל פת להם. הרי לא מהרגע הראשון תסנור

 ״המדינה״ את שעריה בפני עולים (אף כי עתידה היא לעשות צעד טראגי זה אחרי שגתיים-שלוש,

 וזה יקרא: עלייה "מאורגגת״). אמגם ידוע וידוע, כי ״הסוכגות״ דורשת את הגגב, שיש בו מרהב

 להדבח מאוד אנשים, אך אין איש מתיחס ברציגות לדרישה זו. כי הרי רק לפגי שגה דרשו את

 ״כל אדץ-ישראל״; ואותו פה שוויתר על ״הכל״ והציע את התלק, אותו הפח יקבל מחר נם פתות

 מ״התלק״ שביקש אתמול. הם יקבלו גם הלוקה לפי תכגית מוריסון. יכרחו על שביתה ליומיים

 ועל הפגגות — ויקבלו. כל גוי בעולם כבר יודע את ה״סוד״. ימתו, יפגינו ולמתרת יתוגו את ההג

 ה״היסטורי״ של הקמת ״העצמאות העברית״, ה״ממלכתית״ וכו׳ וכוי. כמה מאות מילין מרובעים

 פחות או יותר יכולים רק להשהות או להתיש את התהליך, אך לא למגעו.

 והתהליך הידוע ילך כלפי פגים וכלפי הוץ. הרגש הלאומי הפגוע מהקריעה, רקע גפשי עמוק

 וספוג. על רקע גפשי זה יתווסף המשבר הכלכלי, שלא יהיו אשמים בו לא ״הרווחים המופרזים

 של בעלי ההון״ ולא ״השביתות ההרסגיות של הפועלים״; לא"הבריהה של ההון לתוץ לארץ״ ולא

 ״התקציב המגופח של הפקידות הממלכתית״; לא ״ההיצע הרב של ידיים עובדות וזולות, ביהוד מקוב

 העולים ההדשים״ ולא "השמירח על דרגת החיים של הפועל ושבוע עבודה של 40 שעות״. אשם

 יהיה כמובן האבסורד הכלכלי שב״מדיניות״ זו; אך היות וזה יהיה ״הישג היסטורי״ וצעצוע שכל אחד

 יצטעצע בו ויברך ״שההיינו״, יעדיף כל אהד מהצדדים, כל מעמד ומעמד ומומחיו, להשתמש בכל

 אותה שורת הנימוקים הידועים, ואז, רק אז, יצוץ גם הנורם של ״הסכנה האדומה״ ר״ל, כי הדי אז

 אפשר יהיה באמת לתולל מהפכה ולקומם ״רפובליקה סוציאליסטית״ מה שאין תושבים כלל לעשות

 כל זמן שהשלטון הוא בתי הבריטים בארץ. החון, שסיכויי רווחיו ילכו ויתמעטו, ירצה לברוח עם

 או בלי בעליו(ה״פטריוטים״ מבין בעלי ההון ישארו ויוציאו רק את הונם, ה״לא פטריוטים״ ייהפכו

 ל״תיירים נצתיים״). וכמובן בצדק לא יתנו להון לברוה. וההון שלא יכול או לא ירצה לברוח יהפש

 דרך אתרת להתגבר על הסכנה של המהפכה.

 ועתה: הצבא. כבר היום מדברת ״השורה״ בגאוה על כך שהיא הצבא. כבר היום ישנם סימגים

 של מעמד ״קצינים״ מקצועיים שאינם ״מתעגיגים״ בפוליטיקה וגאים על כך שהם ״חיילים הסריס

 למשמעת האומה״. אבל נם "נייטראליות״ זו ידועה לנו יפה. סופה, שהיא הופכת ל״מעמד״ כמעט

 עצמאי, המחפש מוצא להפעלת כותו ויכלהו. אין הוא מספיק כמובן כדי לתולל בעצמו מלתמה; אך

 הוא רואה בעין יפה את הכיתות ה״לאומיים״, העלולים לקרוא לו למלא את ״תפקיד הכבוד״, כל זה

 וגם זה:
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 מעברו השגי של הגבול, בשתי גדות הירדן, האדמה הגזולה בכוח אחה ״ורסיי", אחה ״מינכן״.

 הקיבה ריקה, הידיים בטלות, הלב מתרתה וירושלים קוראת.

 והרי לפניכם הדרך הסלולה, ההכרתית כמעט, לפאשיזם גוסח עברי. קשה לדעת אם בדרך

 ׳?ימוקראטית" או בדרך ״פוטש״, הפיכה; קשה גם לדעת אם תצלית תנועה כזאת. אך ברור הוא,

 שבתנאים אלה תהיה תנועה כזאת ומלתמת אזרתים בלתי נמגעת בראשוגה, ומלתמת־עמים עם

 החלק השני של הארץ בלתי נמנעת באהרונה. ומי שנלהם היום בנו בשם ״לא יישפך דם״ ויתד עם

 זאת הוא תותר לתלוקת הארץ, הוא מכין טבת משולש; טבת במלתמת אזרתים בתוך ה״מדינה״,

 טבת במלתמה בין שתי חמדינות המחולקות, ובחשבון האחרון, השלישי — חלק בטבת העולמי.

 כי חלוקת הארץ תבוצע, אם יורשה לה לבריטאניה לההזיק בבסיסים הצבאיים שלה — בעבר

ת מתרכזים אנו בבעיה ה״פנימית״, אף כי אין שום בעיה א  הירדן, בגגב וכו׳ וכוי. אך זו פרשה לתוד. מ

 ניתנת לצימצום ממין זה.

 המסקנה ההכרתית היא: ב״מדינה״ העברית בחלקה של הארץ, תקום תנועה פאשיסטית עם כל

 מה שגדוד אהרי תופעה זו. והפעם לא יהיה זה פאשיזם ״מדומה״. הפעם לא תהיינה ״נטיות״ ו״הלך

 דוח״ ו״היקוי״. הפעם יהיו התנאים האוביקטיביים והסוביקטיביים במידה גדושה.

 זאת הפאשיזם הזה מכינה, כמו שזה היה באירופה כולה — הםוציאל-דימוקראטיה. ממש

 כך היה בכל מקום. פייסנות, רכרוכיות, ותרנות, חוסר ההלטה, הוסר מעוף, המבט תקוע ברוותים

 רגעיים על תשבון נזקים רהוקים. הימנעות משפיכות דמים מועטה בשם ה״טוהר" ובשם דרך

 ״ההסברה״ והשיכנוע. הימגעות שבסופה שפיכות דמים רבה כלפי פגים ומלתמת-דמים כלפי חוץ.

 בן-גוריון, מפא״י וכל הדבקים בסוציאל-דימוקראטיה זו מימין ומ״שמאל״ — מכינים את

 ההלוקה, מכינים את היסוד לפאשיזם עברי על כל הכרוך בו. וכל אלה המתגגדים כביכול לתלוקה,

 אגשי ״אתדות העבודה״, ״השומר הצעיר״, אין כל שתר להתגגדותם; היא מילולית גרידא, הצהרתית

 גרידא. אין עמה לא מעשה, לא מסקגות. בשמם הוצעה התכגית, בשמם היא תתקבל בצורה זו או

 אתרת, ורק הפיטפוט יישאר שלהם. בשם ה״מדות״ להתלטת הרוב הלכו הסוציאל-דימוקראטים

 בכל מקום לעקידה, כי סוציאל-דימוקראטיה איגגה ״מפלגה״, סוציאל-דימוקראטיה היא אופי. אופי

 של יושב בכורסה רפודה ונגרר וגגרר, אך אינו עוזב את הכורסה, שכבר מצא בה שבתו כה טוב, כה

 נות, ואף כשהוא נגרר לתהום. צר לו על הכורסה הנאה ש״נכבשה״ על ידו. ואם כן בכורסה הנקראת

 ״היישוב המאורגן״, מה עוד אם כורסה זו תשא את שם"המדינה העברית!״ ואם ישראל השואל(ואת

 הכמי ״השומר הצעיר״ אגו כבר רואים קופצים משמהה בשאלה זו): ״אם כן, מה ערובה שבארץ

 שלמה שההיה למדינה לא יקום פאשיזם? ואמרגו לו:

 אכן, יתכן כי גם בארץ בלתי מתולקת יהיו ניצנים של תנועה מעין זו. בין אם יקום איזה"מנהיג״

 בעל אמביציות, בין אם מישהו ידהפהו ׳?בוק" הפהד"האדום", בין אם יהיו מספר אוהבי צבא לשמו.

 אך בארץ השלמה, כל אלה לא ייצאו מגדו תופעות-גפל. כי העם בכלל איגו להוט אחר משטר

 טוטאליטארי מדכא. כי העם בכללו אינו אוהב קרקטינים לשמם. כי העם העברי בכללו אינו שואף

 לכיבוש ארצות זרות. כי העם העברי לא יטול את הנשק ביד לרצוה, אלא אם כן הכורת יכפה עליו
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 את עולו. וארץ-ישראל השלמה, על שטהיה הרחבים, על אוצרותיה הטבעיים, תשמש עוד הרבה

 מאוד דורות שדה פעולה לכוה היצירה תעברית; שדה תנובה ועושר להמוני העם בכאן ובכל פזורי

־ ת ת  הגולה, ואף לבני העם האהר היושבים בארץ הזאת, כי ארץ-ישדאל השלמה לא תגרום לאותו מ

 נפשי-לאומי אל שטתים שנקרעו, מתה המנוצל כה יפה על ידי תנועות לאומניות, ביחוד כשהוא בא

 בשילוב עם משבר כלכלי ומהגק אוכלוסין. באוץ-ישראל השלמה לא יהיה קרקע לגידול מעין זה.

 לא יהיה צורך כלכלי במלתמת כיבוש, לא יהיה צורך גפשי-לאומי במלתמות כיבוש. ודאי שיהיו גם

 בה היכוכים, ודאי שיהיו גם בת משברים, שאף ארצות עשירות ׳׳זוכות״ בהם, אלא שאלה אפשר יהיה

 לשכך בארץ הגדולה והטובה, אם על ידי פיתוח מדעי יותר, אם על ידי משטר תכניתי יותר. בשעה

 שב״מדיגה״ המחולקת הקטגטוגח לא יועילו לא גאוגי מדע ולא משטרים מובחרים שבמובחרים

 בתכמת התיכגון. יש גבולות גם ל״גג על גג״. גם מגרדי שהקים זקוקים לרוהב ידוע.

 מי שחושש לפאשיזם באמת, אל יילחם בטתנות-רות, בפאשיזם שאיננו. יילתם בשגיים אחרים:

 יילתם גגד תכנית תלוקת הארץ שהיא יסוד לפאשיזם עברי בעתיד ואם הוא דווקא רוצה להוכיח את

 מהפכגותו במלהמה בפאשיזם ממש, כבר בהווה, כבד עכשיו, הרי שגצביע לו על הכתובת הגכוגה,

 לפאשיזם המשתולל בארץ הזאת, על הפאשיזס הבריטי הממשי, הגס, הפאשיזם האמיתי. לא זה

 באנגליה של מוםליי, אלא זה של צ׳רצ׳יל ושל בווין ושל אטלי פה מקרוב, פה בארץ הזאת.

 ז. הפאשיזם הבריטי

 לא, לא מליצה כאן ולא טשטוש מושגים. אין אגו גגררים אחרי מילים. אנו בותנים אותן מצד

 תוכנן. ומצד התוכן אגו אומרים: האימפריאליזם ממלא את אותם התפקידים אשר ממלא הפאשחם.

 הצורה החיצונית לפעמים מטעה, אך לפעמים — כמו במקרה שלנו — אף בצורתו איננו שונה.

 דרכו של האימפריאליזם בארצות האימפריה, ממש כדרכו של הקאפיטאליזם בארצו הוא. כי אין

 האימפריאלחם אלא דרגה רהבה יוהד של הקאפיטאליזם. וכשם שיש קאפיטאליזם ׳?ימוקראטי״

 ופאשיסטי, כן יש אימפריאליזם ׳?ימוקראטי״ ופאשיסטי. הכל לפי המקום ולפי השעה. נוה לו יותר

 לקאפיטאלחם לעשות את מלאכת הניצול בשלווה דימוקראטית מתוך הסכם הרוב הפרלמנטארי.

 אך אם אין זה ניתן, והוא עומד בסכנה — אין הוא בוהל בדרכי פאשיזם, אלא אם כן הוא מוצא

 דרך אחרת. ואחת הדרכים האלו להקטין את הלהץ מלמטה, מבלי להפסיד מלמעלה, הוא —

 האימפריאלחם. על ידיד גיצול אוצרות טבע וכוחות אדם של ארצות אתרות גיתן להרים את דרגת

 ההיים במטרופולין, בארץ־האם, ולהפיג את המתה בהמוגיס. ואותו דבר הוזר בדרגה גבוהה יותר

 במושבות, כלומר בארצות הגיצול, אפשר לגהוג מגהג דימוקראטי ואפשר לגהוג גהג פאשיסטי. הדבר

 תלוי במידת התנגדות של הילידים המנוצלים, בדרגת התפתתותם. מי שגיחן באוצרות עצומים או

 באימפריה גדולה יכול להרשות לעצמו את המותרות של ׳?ימוקראטיה״ ו״תופש״, ואפילו כדוגמה

 האהרוגה של ה״לייבור" — ״מותרות״ של סוציאליזם אימפריאליסטי, ולא רק זה של בווין, שכבר

 יצאו לו מוניטין של אימפריאליסט, אבל אפילו המורד המפורסם מהשמאל, קרוסמן, אף הוא איגו

 מוותר על האימפריאליזם. הוא רק מתנגד לצורה הפאשיםטית של האימפריאליזם. הנה מה שאמר
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 קראם בספרו ״מאהורי פרגוד המשי״ על קרוםמן(ואין הוא בא לקנטרו; הוא משבחו):

 "קרוסמן ראה את הקיסרות נוכה הקרע של ימיגו. הוא הבין כי כדי שאנגליה תוסיף להתקיים,

 צריכות התמורות הסוציאליות תמתרחשות באנגליה בימינו להתפשט למושבות אשר מהוץ

 לאגגליה. אמגם, גם הוא לא היה נרתע מלהוסיף ולפרגם את אגגליה מפרי עמלם של מיליוני הנתיגים

 הקולוגיאליים שלה, אד מוכשר היה להבין את שוועתם של בגי המושבות כשעיוותו את דינם״

 הרי לפגיכם דוגמה של קאפיטאליזם מתקדם בדרגה גבוהה יותר — סוציאליזם בבית

 ואימפריאליזם מתקדם במושבות, בניגוד לצ׳רצ׳יל שהוא קאפיטאליסט מתקדם בבית ואימפריאליסט

 פאשיםטי במושבות. באיטליה ובגרמניה וביפאן לא הצליחו נסיונות הקאפיטאליזם המתקדם לפתור

 את הבעיות והם נקטו דרך של פאשיזם ומלהמה. אנגליה יכולה להיות דימוקראטית בבית ו״שותרת

 שלום״ בהוץ, כי היא לפי שעה תולשת על שטחים מספיקים. אומנם יש באנגליה (ואף בארצות

 הברית) זה שכינינו בשם הלכי רוח ונטיות פאשיסטיות. אן הם גשארים בגדר תופעות אלו, כי אין

 עדיין רקע נוה להתפתתותם. אך אין זה מקרה, שהם מופיעים יחד עם סימני ההתמוטטות של

 האימפריה. ויתכן מאוד שיגברו ולא יעמדו לה לאנגליה כל ״התכונות" חמיוחסות לה, שהן בניגוד

 לרות טוטאליטארית, אגב, תכונות שרגילים מאוד להגזים בהן, כי הרי אותו האגגלי המופיע באגגליה

 כשיא התרבות הדימוקראטית וההופש, הוא הוא המופיע במושבות — בין אם גציב הוא, בין

 אם שוטר והייל — בפרצופו הגרוע ביותר של פאשיםט. על השבון ילידים מגוצלים גיזון לא רק

 הגוף של הבריטי, כי אם גם ״הרוה״ שלו, המתפארת באהבת החופש ובדימוקראטיה למופת, וקרוב

 לוודאי שבהימוט האימפריה יהיה השוטר הידוע לנו כאן, טיפוס נפוץ מאוד באנגליה, ששוטריה הם

 ״מלאכים מהשמים".

 ואם האימפריאליזם איננו אלא דרגה גבוהה של הקאפיטאליזם, הוי ברור, שאין הוא נמנע

 מלהשתמש בפאשיזם, במקום שאין נותנים לו להמשיך בניצול באמצעים ״הומניטריים״, במקום

 שצפויה לו סכנת מהפכה, בין מכותות עמים משועבדים, בין מפתד רוסיה תסובייטית. האימפריאליזם

 נלחם על קיומו, וביטוי למלחמה זו הוא פעם וותרגות, כבדוגמה הודו, פעם פאשיזם, כדוגמת ארץ-

 ישראל.

 והרי כל סימני הפאשחם הידועים: שלטון משטרה, בולשת וצבא-כותות־הבטחון, שלטון פקידים

 ממונים מבחינה אדמיניסטרטיבית; ביטול זכויות האזרת — מבתינה אזרתית; איהוד המוסדות

 המחוקקים והמבצעים — מבחינה משפטית(הנציב מפרסם ״חוקים" ואחר כך דנים שופטיו על פי

 ״הוקים" אלה). פיקות תמוד על הכלכלה לא לטובת האוכלוסים, כי אם לטובת הכלכלה של אגגליה

 (הגבלת הייצור, הקפאת מטבע, זכות בכורה לתוצרת בריטית, כלומר: מונופולין) — מבהינה

 כלכלית: דרך טירור ועונשים ציבוריים; דרך מתנות ריכוז ותוקי תרום וכו׳ וכוי.

 כל אלה סימני הפאשיזם בקווים הכלליים שלו. והרי לא קשה יהיה להוכיה שפאשיזם זה מצטיין

 גם בקווים גאציים ידועים. הפליה גזעית מובהקת, וזה השבוננו היהודי המיוהד ואין אנו רוצים

 להתעכב על כך, כי הרי הגושא הוא פאשחם כתופעה כללית, מעבר לבעיות ההשבון אגגלים-יהודים.
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 הפאשיזם הזה משתולל בכל השטהים. הוא סוהט כספים, הוא רוצח ילדים ונשים, הוא כולא חפים

 מפשע. הוא שולט (או מתאמץ לשלוט) בכוה הצבא ובכות ה״גיסטאפו״ שלו.

 ועתה צאו וראו: מי לוהם בפאשיזם הזה? בפאשיזם היהידי האמיתי הממשי בארץ הזאת? וכי אין

 זו חרפה, שפועלים עברים ותנועות פועלים עבריות יוצאות ב״פלוגות קרב״ ומוציאים את כל מרצם

 ולהטם למלהמה ב״פורשים״, ב״פאשיזם״ מדומה, ומניהים לו לפאשיזם האמיתי להשתולל. האם

 לא כך ממש גהגה הםוציאל-דימוקראטיה הגרמנית? האס לא כך ממש נהגו אנשי ווישי בהפנותם

 את כותותיהם גגד ״אדומים״ ופארטיזאנים, מפירי סדר ותוק, ״עושי מעשי פרובוקאציות״ והגיהו לו

 לפאשיזם הגרמגי לשלוט בלי מצדים? לא ממש כן?

 ממש כך. בנו משסים. ועימם, עם הפאשיסטים הבריטים השולטים כאן, דגים, יושבים, סועדים,

 מתידדים, אתנו אין מה לדבר, אבל עם הפאשיסטים הזרים מנהלים שיתות בלי סוף. בהם אסור

 להילהם, עליהם אסור להרים יד ונשק.

 אם מישהו משווה אותנו לעיניכם כפאשיםטים, הרי תול הוא זורה בעיניכם בכוונה ההילה, כדי

 להסיח את דעתכם מן הפאשיזם האמיתי, שהם מסייעכים לט ביודעים ובלא יודעים. תובתו של כל

 אנטי-פאשיסט היא: להילחם בפאשיזם הבריטי בארץ הזאת. להילהם להריסת בסיסיו המכוונים

 — ידוע נגד מי; ליציאת הצבא הבריטי ולמיגור שלטונו, המפריע לשלומה ולפיתוהה של הארץ

 הזאת.

 זהו האוייב! זהו הפאשיזם! ותנועת הפועלים שמסייעת לו במישרין או בעקיפין, — תנועת

 פועלים זאת בונדת באינטרסים של העם, של המעמד, של שלום העולם.

 אל תילתמו ב״טתגות רות״, אל תלכו בדרך ההתגגדות הנראית לכם כקלת ביותר, הילחמו

 בפאשיזם האמיתי. אל תהיו םוציאל-דימוקראטים, המכעיס קרקע לפאשיזם עברי. הייו לותמים

 ודעו היכן אתם עומדים במפת העולם ובמפת הזמן.

 צוו המקום וצוו השעה: מלתמת שהדור המולדת משלטון זר, אימפריאליסטי, פאשיסטי.

 שתדרו את המולדת מהפאשיזם הזר; והיא תשתרר אתכם מסכנת פאשיזם פנימי ומכל משטר

 של גיצול וגזל, מגולה ועבדות. שהדרו את המולדת והיא תשתרר אתכם״.

 מגבלות הדמוקרטיה במחתות

 השאיפה לשמש סמל ודוגמה למשטר צודק ובעל ערכים שוויוניים, הונתה ביסוד תנועת לחייי

 מראשית קיומה. בוטלו בחיי המתתרת הבדלי המעמדות והערכת האדם לפי דרגות. הושלט שיוויון

 מלא בזכויותיו של הלותם. הלותם הוערך לפי כשרונותיו, לפי מסירותו לתנועה, לפי נכונותו להקרבה.

 תכונות אלה שימשו כאמות מידה להעמסת האתריות על שכמו. האתריות לא באה להעניק זכויות

 נוספות, אלא הטלח חובות נוספים. ככל שגדלה האתריות, כך גדל עומס העבודה. כן כבד הנטל. לא היו

 הבדלי שכר בתנועה, לא רותני ולא תומרי. הוגשם בה האידיאל הצודק: "כל אתד נותן לפי יכולתו, כל
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 אתד מקבל בהתאם לצרכיו, כולם היו שווים לגבי הסכנה, כל אתר היה יכול ליפול בקרב או להירצת ע״י

 קלגסי האויב או לבלות את מיטב שנותיו בבתי סוהר ובמתנות ריכוז, הרתק מן המולדת. את התובות

 גטלו על עצמם הלותמים מרצון. שום לותם לא גויס בכפייה, הוא בא אל השורות בהתנדבות, מתוך

 מניעים פנימיים, מתוך סלידה מדיכוי, מתוך הרגשת התרפה בשעבוד המולדת ומתוך הכרה כי התנועה

 היא המכשיר היעיל ביותר למלתמת התירות. לח״י הייתה תנועה דמוקרטית ביסודה. היא קמה מתוך

 העם ופעלה בשביל העם. היא העניקה זכויות שוות להבריה, אבל תנאי העבודה בתנועת מחתרת

 לותמת לא אפשרו להגשים את הצד הטכני שבדמוקרטיה: בתירת המוסדות המנהלים בבתירות

 כלליות. בהיותה מתתרת, אנשיה לא יכלו להכיר איש את רעהו ללא הגבלה, להכיר את האתראים,

 בעלי התפקידים הבכירים. על כן נבהרו האתראים ע״י אלה שהוכיתו את סגולותיהם האישיות ופועלם

 בתנועה. מה עוד, שבעת מלתמה דורש המצב הגברת כות ההתלטה וכושר הביצוע, כמו בצבא. אבל

 הגבלות אלה בדמוקרטיה לא עמדו למכשול לאנשי השורה להפעיל את השפעתם של דרכי התנועה.

 הוקפד על כך, שאיש השורה לא יתחנך ברוח של ציות עיוור, ללא מתשבה, ללא הכרה וללא חוש

 ביקורת. נעשו מאמצים רבים בתינוך הלוהם למנוע התנהגות אוטומטית, אשר עלולה לסכן אותו

 ואת תבריו בשעת סכנה. הושם הדגש על כך כי כל לוחם יוכל להיות לא רק מוציא לפועל של הוראות

 ופקודות, אלא שיוכל לקבוע את דרכו הנכונה בעת ניתוקו מהאתראי שלו או התנועה. לכל לוחם ניתנה

 האפשרות להביע את דעתו על כל בעיה מבעיות התנועה. המוסדות האתראיים הטו אוזן לרתשי

 הלותם והקישבו להצעותיו, אשר לא אתת התקבלו. אבל גם בנקודה זו היו קיימות הגבלות. אסור

 היה שהביקורת תשמש מכשול לביצוע הפעולה או המעשה. כמובן, לא ניתנה אפשרות להתווכת על

 כל הוראה ולהתנות את הוצאתה לפועל ב״הסכמתו" או ב״אי הסכמתו" של הלוחם. ההוראות נבעו

 משיקולים רבים, שלא תמיד היה אפשר להביאם לידיעת הלותם. על כן, הלותם היה מצווה למלא

 ראשית כל את ההוראה, ורק לאתר מילויה היה רשאי להרהר או לערער עליה. אבל במקום שלא הייתה

 סיבה שלא לשתף את הלותמים בדיונים ובויכותים, ניתנה האפשרות למצות את הנושאים עד תומם.

 בעיקר הדברים היו אמורים לגבי הנושאים האידיאולוגים. לת״י הייתה תנועה דמוקרטית ביסודה, אך

 הדמוקרטיה הייתה מוגבלת על ידי תנאי עבודת המתתרת והמלתמה. היא התרתקה משלטון יתיד,

 ממפקד-על ומפולחן המנהיגים אבל לא התירה מסגרת, בה"איש הישר בעיניו יעשה״.

 בראש התנועה עמד מרכז שכלל שלושה אנשים. גם כשאחד מהם ישב בכלא החייעצו עימו חבריו

 ושיתפו אותו בכל ההתלטות.

 סוגיית הדמוקרטיה בלת״י ומגבלותיה נידונה במאמר תתת הכותרת"גבולות הדמוקרטיה שלנו"

 שפורסמה בעיתון הפנימי"במתתרת" בתודש אב, תש״ז:

 ״גבולות הדימוקרטיה שלנו

 מלתמתגו נגד השלטון הזד היא מלהמה לזכויותיו הדימוקרטיות של העם ושל הפרט גם יחד.

 מטבעו של כל שלטון זר הוא הניצול והשעבוד, שלילת ההופש הלאומי והאישי, אין שלטון זר יכול

 להיות דימוקרטי, אין שלטון זר יכול להיות טוב. הוא יכול להיות ״רע״ ו״יותר גרוע״. על פי דוב
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 הוא דע בתהילה, וגעשה יותר גרוע, יותר אכזרי ויותר מדכא ומנצל, ככל שגוברת שאיפת החופש

 ומלתמת התרות של העם המשועבד. היסולו של השלטון הזר הוא תנאי מוקדם להקמת משטר מדיגי

 צודק, אשר אליו נשואות עיניו של האדם, הסובל משעבוד כפול.

 התנועה הלותמת אשר מטרתה הסופית היא חרות העם ותרוה האדם בהינוכו, אינה מסוגלת

 לתתגבר על עודף כותו הפיסי של האוייב, אלא בריכוז מכסימלי של כותות הנפש והמוסר המפעמים

 בלב הלותמים. את אשר היא אומרת להעניק לאומה כולה, היא תייבת להגשים בהייה היא, תוך

 תקופת המלהמה להרוה. היא תייבת לשמש סמל ודוגמא למשטר צודק, שלמענו היא גלתמת.

 השאיפה הזאת הוגהה ביסוד תגועתגו מראשית קיומה. ביטלגו בתייגו את הבדלי ה״מעמדות״,

 את הערכת האדם לפי דרגות. השלטנו שיוויון מלא בזכויותיהם של הלוהמים. אנו מעריכים את

 הלוחם לפי כשרונותיו, לפי מסירותו לתנועה, לפי נכונות ההקרבה, ולפני תכונות אלה אנו מעמיסים

 אתריות על שכמו. האתריות איננה באה להעניק זכויות נוספות, אלא להטיל תובות נוספים. ככל

 שגדלה האחריות, כן גדל עומס העבודה. כן כבד הנטל, אין הבדלי שכר בשורותינו — לא שכר

 רותגי ולא שכר תומרי. גדמה, כי מעטות התברות בעולם, שבהן הוגשם — כבתנועתנו —

 האידיאל הצודק: ״כל אחד נותן לפי יכולתו, כל אהד מקבל בהתאם לצרכיו״. כולנו שווים לגבי

 הסכנה. כל אתד מאתנו עלול לגפול בקרב, או להרצה ע״י קלגסי האוייב, או לבלות את מיטב שנותיו

 בבתי סוהר ומחנות ריכוז חרחק מן המולדת.

 את החובות גטלנו על עצמנו ברצון. שום לא לוהם לא גויים בכפייה. הוא בא אל השורות

 בהתנדבות, מתוף מניעים פנימיים, מתוף בהילה בדיכוי, מתוך תרגשת התרפה שבשעבוד המולדת,

 מתוך הכרה כי תנועתנו היא המכשיר היעיל ביותר למלתמת התרות. מניעים אלה דחפוהו לוותר על

 חלק גדול מהופש הפרט ולעשוה עצמו הלק מן התנועה הלותמת התובעת תתאמצות בלתי פוסקת,

 ויתור על שאיפות אנוכיות, מסירות והקרבה.

 תנועתנו היא דימוקרטית ביסודה. היא קמה מתון העם ופועלת בשביל העם. היא מעניקה

 זכויות שוות לכל לוהמיה. אך תנאי עבודתנו — כתנועת מתתרת לותמת — אינם מאפשרים

 לגו להגשים את הצד הטכני בשדימוקרטיה: בחירת המוסדות המנהלים בבחירות כלליות. בהיותה

 מתתות, אין אגשיה יכולים להכיר איש את רעהו ללא הגבלה, להכיר את האתראים. הוקי המתתרת

 מצווים את ההיפך הגמור מזה. על כן גבתרים האתראים לא בבתירות כלליות, אלא ע״י האגשים

 הפועלים בשם התנועה ושהוכיחו כי ראויים הם לכך על סמך סגולותיהם האישיות ופעולתם בתנועה.

 תגועתגו היא כור מצרף, בהתפתתותה היא פולטת את כל הסיגים ומקיאה כל גוף זר שנכנס לתוכה

 ללא גכוגות, מתוך גימוקים אישיים או הרפתקגיים. אלה שעוברים את הכור המצרף הזה, ראויים

 לדבר ולפעול בשם התגועה כולה.

 ונם זאת: אנו נמצאים במצב של מלחמה. מצב זה דורש הגברה של כות הההלטה וכושר הביצוע.

 שני אלה דורשים יציבות במוסדות המוציאים לפועל. את היציבות הזאת משתדל להרוס האוייב

 ולפעמים הוא מצלית בכן ע׳׳י מאסרים ורצה. התנועה מצדה חייבת לחזק את ידי מוסדותיה

 האתראיים ולותוש אליהם את האימון הגדול ביותר.
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 הגבלה זו של הדימוקרטיה בתנועתנו אסור לה שתסתום את אפשרויות השפעתם של אנשי

 השורה על דרכה של התנועה. אסור שאיש השורה יתתנך ברות של ציות עיוור, ללא מהשבה,

 ללא הכרה, ללא תוש של ביקורת. רות כזאת יוצרת אוטומטים, המסוגלים למלא תפקידים בשעה

 שה״מכוגה״ עובדת בסדר, אולם כוחם פג משהל בה קלקול. אנו רוצים את ההיפך מזה. אגו שואפים

 כי כל לותם יבין את מטרת המלהמה, יכיר את דרכה ויפעל מתוך הכרה מלאה. הפצגו הוא כי כל

 לוהם יוכל להיות לא דק מוציא לפועל של הוראות נכוגות לעצמו במקרה שבזמן מן הזמגים יהא

 מנותק מן התנועה ומן האהראי עליו, במקדה שישאר הוא לבדו ועליו תהיה מוטלת החובה להתחיל

 את הכל מהדש. בכיוון זה אנו מתנכים את הלותם, מסבירים את דרכנו, נותנים לו אפשרות להביע

 את דעתו על כל בעייה מבעיות התנועה. המוסדות האתראים של התנועה מטים אוזן לרתשי הלוחם,

 מקשיבים להצעותיו של כל לוהם — להגשימן אם יש בהן תועלת ולדתותן אם אין הן בשלות. לא

 מעטים המקדים שהצעות שבאו מתוך השורות זכו להגשמה לתועלת התגועה כולה.

 אולם גם בגקודה זו קיימות הגבלות. הראשונח — מבחינת המעשה. ביקורתו העיוגית של

 הלותם אסור שתשמש מכשול במעשה של התנועה. אין אפשרות להתווכה על כל הוראה ולהתגות

 את הוצאתה לפועל ב״הסכמהו״ או ב ״אי הסכמתו״ של הלותם. אין הוראות נובעות משרירות לבו

 של האתראי, אלא מצורך דתוף של התנועה. התפקיד שהוטל עליך אינו סובל דיתוי ואין אתה רשאי

 לאבד זמן בוויכוהים ובפולמוס. ההוראה שניתנה לך נובעת משיקולים רבים, שלא תמיד אתה יודע

 את כולם. על כן: פעל מיד ועשה את המוטל עליך. כל מצווה — קלה כהמורה — השובה היא,

 ואין אתה רשאי להעריך את שכרה והפסדה של כל אתת מהן אלא לאתר שקיימת אותה במלואה.

 ואם נדמה לך כי האהראי טעה בהודאתו, אף אז אל תשתמט מלקיימה. לאחר שעשית את מצוותו,

 פתותה לפניך הדרך לערער ולבירור, למען מנע הישנותה של הטעות.

 ההגבלה השניה נובעת מתנאי המתתרת. לעתים נשמעות שאלות מפי אנשי השורה: מדוע

 נעשה צעד תכסיסי זה או אהרז ובעיקר: מדוע לא פעלגו זה שבוע (או שבועיים או הודש)? על

 פי רוב צצות שאלות כאלה בשעה שעתוגים מפיצים שמועות על ״הפוגה״ שהוכרזה כאילו על ידי

 המתתרת. על פי רוב אין המרכז יכול להסביר בגלוי את הסיבות להפסקה קצרה בפעולות. כי אף

 פעם אין הסיבות עקרוגיות, אלא תכסיסיות מעשיות, והן שייכות לסודוה המתתרת, אשר גילויין

 עלול להביא גזק תמוד ואף לגרום לקדמות אדם. לדוגמא: לאחר תליית הארבעה בעכו, בוצעו כמה

 פעולות רבות רושם, כגון הההקפה על שדוגה. אולם פתאום הופסקו הפעולות. האוייב סבור היה

 כי בזה נגמרת פרשת התגמול על התליות והוא נרגע. אולם אנשינו לא הבינו את פשר השתיקה.

 באותם הימים הוחלט על פריצת כלא עכו. היינו מעוניינים אז להסביר את הסיבה לאנשים, כי גילוי

 התכנית היה עלול להכשיל את הפעולה ולגרום לקדמות רבים. לפעמים נפסקות פעולות מתוך

 הכרה אוביקטיבי, כי אזל הומר הנפץ למשל. אף עובדה זו אסור שתיוודע לאוייב. ולפעמים ישנם

 שיקולים פוליטיים תיצוגיים (כדוגמת וועדת האו״מ), או פוליטיים פנימיים: ידידת המתה בציבור

 וכדומה. ברוב המקרים אין המרכז רשאי למסור הסברה, מתוך דאגה לתגועה ולהמשך המלהמה.

 בשעה כזאת אל תבוא בשאלות יתרות ואל תדבר על ״הפוגה״. עשה את עבודתך מתוך שקט ובמשגה
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 מרץ. זכור, ני מלהמתנו איננה קצרה ואיננה קלה. זוהי מלהמה ארונה וקשה. האיסטרטגיה היא

 נרורה והיא מוסנרת לך נכל הזדמנוה. נענייני מעשה וענייני יום יום — אתה חיינ לרחוש את

 מלוא האמון לאתראים עליך, השוקלים וטרים בל נימוק ומתליטים לפי מיטב הבנתם והנרתס. ברצון

 רב היו משתפים נם אותך בשיקולים אלה, אולם מתייבת אותם המתתרת זהירות וסודיות. הרי גס

 ממשלה של מדינה אינה מגלה את נל צעדיה ונימוקיה. התוצאות והקוו הנללי הם המפריעים, ועל

 אלה צריך לדון מפרםפקטינה של תקופה ולא על פי המאורעות של שנוע או חודש. זנור גם כי

 נשעה שאתה שואל: מדוע לא היו פעולות?... יושנות המתלקות המתאימות של התנועה ומכיגות

 מנות נוספות בשניל האויינ. אל תפריע להם נםקרנותך. הייה נטוח: המכות נוא תנואנה. עוד נראה

 לאוייב את נתת זרוענו.

 זפור איפוא, ני אנו תנועה דימוקרטית, אך הדימוקרטיה שלנו מוגבלת על ידי תנאי עבודתנו

 ומלתמתגו. וזכור גם כי דימוקדטיה שאיננה יודעת סייגים נהפכת לאנרניה, המונילה לחורנן. כשם

 שהתרחקגו משלטון יחיד ומפולהן מגהיגים, נן אנו רחוקים מ״איש הישר נעיניו יעשה״.

 אם לותם אתה, עליך להנין שנדי להיות ראוי, להיות הנר שווה זנויות נמשפתת הלוהמים, אתה

 תייב למלא נדייקנות את כל החונות המוטלות עליך ולציית להוראות האתראים".

 מתיחות חדשה בין לח״י ואצ״ל

 בקיץ 1947 נתגלעה מתיתות חדשה בין לח״י ואצ״ל. בתקופה זו עדיין התלבט אצ׳׳ל בקביעח

 עמדתו לגבי בני-ברית. פניו היו מכוונות גם אל תורכיה, שהתנגדה לערביזציה של המזרח התיכון, אך

 שרויי היה בעימות עם ברית-המועצות, מצד אתד, ולא משך את ידיו גם מגישושים אינטנסיביים אצל

 ארצות-הברית, בה תלה תקוות לשינויי יתסה אל בעיית ארץ-ישראל.

 האצ״ל לא תמך בתכניתה של לת״י לנייטרליזציה של המזרת התיכון, ולא בריאליות מימוש מאבקם

 של עמי האזור באימפריאליזם ביתד עם היהודים. אצ״ל התנגד גם לאוריינטאציה הפרו-סובייטית של

 לת״י.

 למרות הריחוק בתפיסה המדינית והאידיאולוגית, קרבה המלתמה בבריטים את שני הארגונים זה

 לזה, בעיקר השפיעה על יחסיהם לעלייתם לגרדום של לוחמי שני הארגונים והפעולות המשותפות

 שתוכננו ובוצעו במשותף.

 בשל השוני בתפיסות העולם ומהלכי שני הארגונים שלא בתיאום, נפסקו מדי פעם בפעם יתסי

 השיתוף והתיאום ביניהם, עד להסכם הבא, בו חודש שיתוף הפעולה שנית.

 בקיץ 1947 נתערערו יתסי האמון בין שני הארגונים. טען האצ״ל כי מתוך ״הטעיה מכוונת", גרמה

 לת״י לכשלון האצ׳׳ל לתטוף קצינים בריטיים, שהיו מטרה לשמש בני-ערובה כנגד תלייתם של שלושה

 תברי אצ״ל שנידונו למוות.

 לת״י הכתישה את הטענות והאשים את האצ״ל בהסתה והשיבה מלהמה שערה:
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 ״מזה שבועות אהדים גברה הסתת אצ׳׳ל נגד תנועתנו: - נכתב בעתון ״במתתרת״ - היא נעשית

 בכתב (בעלונים פגימיים המגיעים באורח פלא לידי ״ההגנה״ ובמסע לתישה בעל-פה״

 כבכל פעם, כן גם עתה אנו מצווים לאנשינו להיגרר אתרי יצר ההתנצתות, לא להשיב על הסתה

 בהסתה ועל השמצה במטבע דומה. השעה חמורה ורצינית יותר מדי שנוכל להקדיש תלק ממרצנו

 לדבר זה. לנוכה ההשמצה הבלתי מרוסנת של אצ״ל נסתפק בקביעות עובדות מספר:

 1. לאחר שהוצא ״פסק דין" של מוות על 18 לוחמים שהשתתפו בהתקפה על בתי המלאכה של

 הרכבות, ביקשנו את אצ״ל להימנע מפעולות, מתוך הנחה כי אישור פסק הדין או ביטולו

- 18 משמשים בידי האויב בני־ערובה  יבוא לאחר ימים מספר. משהתחלנו להשוש כי ה

 למניעת פעולות, הודענו למפקדת האצ״ל כי אנו מבטלים את בקשתנו והרשות בתם לפעול.

 לאהד יומיים באה ההודעה על החלפת דין המוות למאסר־עולם.

 2. לאתר התקפה על כלא עכו, לפני ״משפט״ השבויים, פנה אלינו אצ״ל בבקשה להימנע

 מפעולות. הסברנו כי אין אנו רואים בשעה זו הצדקה להמנעות מפעולות לא מנהינה

 פוליטית ולא מתוך דאגה לגורלם של הצפויים ל״משפט״ הצבאי. מבהינה פוליטית - כי

 המאורעות: גירוש מעפילם והשתוללות קלגסים אף בימי שהות הוועדה הביגלאומית —

 מתייבים פעולות דווקא. ומבתינת גורלם של השבויים: כי הוסר התגובה ההולמת עלולה

 ליצור באוייב את הרושם שדווקא ״פסק דין״ של מוות והוצאתם לפועל הם שמשמשים

 אמצעי הפהדה יעיל כלפי המתתרת. המציאות הוכיתה את צדקתו של נימוק זה: המזכיר

 חראשי אמר לחברי הוועדה כי ״פסק הדין״ שהוצא ביום בוא הוועדה לארץ אינו מסכן את

 השקט בארץ, אלא להיפך: מבטית את השקט. אף על פי כן מילאנו את הבקשח ונמנענו

 מפעולות במשך שבועות רבים עוד ״פסק הדין״ ואף לאהריו.

 3. נמנענו מפעולות תוך תריקת שיניים. באותם השבועות נרצח תוך עינויים תברנו אלכסנדר

 דובוביץ׳ וענין פאראן הפך לשערוריה. הודענו בפומבי כי במקדה שיתברר כי רובוביץ׳ נרצח,

 גשלס לקלגסים כגמולם. אי קיומה של האזהרה במועד הגבירה את חוצפתם של קלגסי

 האוייב והם הוסיפו לעשות נסיוגות של תטיפת מדביקי כרוזים וצעירים ברחוב. היה ברור

 שאם לא נלמד אותם לקת, לא יישאר מקרה וובוביץ׳ בודד. על כן נתנו שמירה מזויינת

 למדביקים והודינו את השומרים לפגוע בקלגסים עם כל נסיון לרדוף אחרי אנשינו. באותו

 ערב פגעו אנשינו המזויינים בתיילים בריטיים בתל־אביב ובקצין בהיפה.

 4. אף לוועדת החקירה הודעגו עם בואה שאס קלגסי האוייב לא יפסיקו את השתוללותם

 ומעשי האיבה, תבוא תגובה חריפה מצדנו. האוייב הגביר את להצו דווקא בימי שהותה של

 הוועדה, כדי להוכית כי הוא שולט במצב וכי הוא — ולא הוועדה — קובע כיצד עליו

 להתנהג. תוסר תגובה מצדנו העמיד את המחתרת במצב גלעג.

 5. הסתת אצ״ל לובשת צורת של ספסרות בדם קדוש, כאשר הם טוענים כי בגלל פעילותנו הם

 לא יכלו לבצע פעולוח חטיפה של קצינים, ושאילו היו בידיהם קצינים, לא היו מעלים את
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 השלושה לגרדום. כולנו זוכרים, שעוד לפני פעולתנו ניסה אצ׳׳ל לחטוף, אך כמה נסיונות

 נכשלו, אף כי לא היו כל פעולות לפני כן. הנסיונות נכשלו לא מפני שירד כושר הביצוע של

 האצ״ל, אלא גם מפני שקלגסי האוייב הוזהרו ע״י השלטון כי כל אהד מהם אהראי לעצמו.

 כל מי שייהטף ע״י ה״טידוריסטים״ יופקר, כי שלושת הגידוגים יועלו לגרדום אף במקרה

 זה, ואין ספק שה״טירודיםטים״ יתלו את החטופים.כולנו זוכרים נם שלפני פעולותינו הטף

 האצ׳׳ל מבריכת ״גלי-גיל״ שגי שוטרים רגילים, ולא קצינים. וכל מי שמוהו אינו מטומטם

 ואף אינגו תדור רצון דע, יכול היה להבין כי הפעם יקדה לו הפרסטיז׳ת יותר מהייהם של

 כמה תיילים, סרג׳נטים או של קצינים.

 6. טעות האצ׳׳ל כי הנידונים נפלו בשבי בפעולת שחרור אנשיגו מבית הכלא, אף בה יש הכל

 מלבד יושר אלמנטרי. מפקדי אצ׳׳ל שובתים לספר כי בשעה שעלתה על הפרק תוכנית

 ההתקפה על כלא עכו(לפי הצעה שעובדה ע״י השבויים שלנו) דרשנו לקבל על עצמנו את

 מחצית הסיכון שבביצוע, גם מבתינת האגשים וגם מבתינת הנשק. מפקדי אצ׳׳ל התגגדו

 לדרישה זו להלכה מתוך נימוק שכושר הביצוע יסבול אם חחומר האנושי יהיה מעורב.

 ולמעשה — משאיפה לפרסומת אכסקלוסיבית לארגונם בלבד. אנו וויתרנו על זכותנו

 להשתתף בפעולה זו, כי היתה סכגה שבגלל המשכת המו״מ בשאלה זו תבוטל התכנית כולה,

 כשם שכבר קרה פעם לתוכנית אתדת. לנגד עינינו לא היה תשבון הפרסומת, אלא הדאגה

 לפעולה ולביצועה. מפקדי אצ״ל שוכחים גם לספר, כי אף ביחס למספד האנשים היוצאים

 הם לא עמדו בדיבורם, לפי המוסכם, אלה הן העובדות היבשות. ולהשמצה לא גשיב. כי

 ספק אם גצליח לרפא את המצפון ההולה של אצ׳׳ל, שלקה באופן תמוד בשגות ת׳׳ש-תש״ב.

 מצפוננו נקי. לא אנו שיתפגו פעולה עם האוייב ועם משרתיו״.

 ויכותים כאלה נמשכו תליפות בין שני ארגוני המתתרת עד הקמת המדינה.

 הבלטת האינטרסים המשותפים של מצרים והבעיה הארצישראלית

 ביולי 1947 פרסם אהד מפקידיו של משרד התוץ הבריטי, סר הרולד בילי את השקפת בריטניה על

 פתרונה ביתס לארץ-ישראל:

 ״עלינו לראות את הבעיה הפלשתינאית במסגרת שאיפת-התפשטותה של רוסיה הסובייטית.

 הסובייטים זוממים להדור דרומה אל המזרת התיכון, וטוב תעשה ממשלת ארצות-הברית אם

 תצטרף לאגגליה בהקמת רצועה של מדינות ערביות להגנה מפני ההתפשטות הסובייטית. אילו

 הוכרזה פלשתיגה בתור מדיגה ערבית, הייהה זו חוליה הזקה בשרשרת הזאת״.

 היה ברור, כי הבריטים עושים מאמצים להפתדת ארצות הברית מהסכנה הסובייטית למזרח

 התיכון, כדי לזכות בתמיכתה במדיניות ממשלת ה״לייבור" להקמת מדינה ערבית פלשתינאית.
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 אולם תכניתה של בריטניה לתיזוקה האימפריאליסטית באזור על ידי הקמת רצועה של המדינות

 הערביות, לא בדיוק מצאה את ההד המקווה.

 ביולי 1947 התלה מצרים לתבוע את סילוקה של בריטניה ממצרים ואת סיום החוזה האנגלו-מצרי

 בטרם פג מועדו.

 לח״י סברה כי זו היא העת המתאימה לנקוט עמדה ברורה לימין תביעותיו של העם המצרי לפינוי

 צבאותיה של בריטניה.

 על כן, פורסם ב״מעש״(גליון נ׳׳ח, תש״ז) מאמר תמיכה בעצמאות מצרים ובסילוקה של בריטניה

 ממנה:

 ׳׳למען עצמאותה של מצרים

 לימין תביעתו של העם המצוי לפינוי צבאותיה של בריטאניה הייב להתייצב העם העברי כולו.

 כל הנימוקים מהייבים גילוי עמדה זו. טעמים לאומיים ובינלאומיים, תביעות הצדק והמוסר, וכן

 הגיונו של ההשבון הפוליטי המפוכת.

 הבסיס העקרוני הוא בדור ופשוט: תביעת הצדק הראשוגית היא זכותו של כל עם להיות שורר

 בביתו, במולדתו. אין כל בסיס תוקי לתנייתו של צבא זר בארץ לא לו. ׳׳הסכמים״ להתזקת צבא-

 כיבוש בטלים כעפרא דארעא עם תתימתם. כי שום עם אינו תותם על ״הסכמים״ כאלה, אלא אם

 כן אנוס הוא לעשות כן; אלא אם כן מכוונים לועי אקדהים אל צדעיהם של ראשי־העס או אם

 בוגדים הם, המוכרים את מולדתם בעד בצע-כסף או מתוך רדיפת כבוד. ל״הסכם״ בריטאניה-מצרים

 1936 אין תוקף יותר משהיו ל״הסכמי״ הנאצים עם ״ממשלת״ האכה ב״שטח-התםות״ הצ׳כי או

 ״הסכם״ ברלין-ווישי לאתר מפלת צרפת. כאומה, השואפת לעצמאות ונלתמת על תהתה, תייבים

 אנו להדגיש עמדח עקרוגית זו ולתמוך בפועל בתביעותיו של כל עם, הלוחם לתרותו גגד משעבדים

 זרים.

 אולם עניין עצמאותה של מצרים נוגע לנו נגיעה חיונית ביותר בכל השטהים האתרים. את ארצנו

 ואת שכגתגו הדרומית לא רק לותכים אותם גלי-התכלת של הים הגדול. ולא רק מדבר השממה תוא

 אויבגו המשותף. ארצותיגו חובקות שתיהן את תעלת-םואץ, זו מצפוגה וזו מדרומה. תעלה זו, שהיא

 הכרח בכוח אתד מעורקי-התייס של האיזור, גורמת עתה להרעלת־דם משותפת לארץ־ישראל

 ולמצרים גם יחד, היידקי ההרעלה הם גייסות בריטאניה ההוגים מזה ומזה לתעלה. ודק אווילים

 פוליטיים משני העמים — צדקי פהה במצרים ובן-גוריון מצד הציוגים — יכולים להעלות על

 דעתם כי ייתכן לאתר את ההיידקים בגוף השכן. אווילי-מצרים סבורים, כי הרווהה תהיה לארצם,

 אם הצבא הבריטי מיתרכז בגגב הארצישראלי, ואווילי־הציוגים מדמים בגפשם, כי אגגליה תשגה את

 יהסה האוייב לשאיפותיגו, אס הבסיסים הבריטיים בפורט-סעיד ובפאיאד יהיו מבוטחים. והאמת

 היא, כי לא תהיה עצמאות לשתי הארצות, אם צבא בריטי ישכון באתת מהן. המתנות המוקמים בנגב

 מיועדים לכיבוש-בזק של מצרים בכל עת שהבריטים ימצאו למועיל להם. והצבא הבריטי שיתנה

 בדרומה של תעלת־סואץ יהא מוכן בכל רגע להתקדמות לתוך ארצנו ומעבר ממנה — צפונה.

 הרחקת הצבא הבריטי ממצרים ומארץ-ישראל, הרהקה גמורה — רק היא תעביר את סכנת
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 התרבתו של המזרה התיכון במלהמה, הנובעת מן האינטרסים האימפריאליסטים של בדיטאניה.

 עם סילוקו של הצבא הבריטי ממצרים יתמוטטו גם יסודותיו של המשרד הבריטי בקהיר, אשר

 בהוטיו מושך קלייטון. לא יופיעו עוד טאגקיס בריטיים להרכיב ראשי ממשלה כראות עיניהם

 ויפוג גם כוהה של האינטרינה הפוליטית (״הצלה״ מן ״הסכנה היהודית״ ומן ״הסכנה הסובייטית״)

 ההופכת את ״הליגה הערבית״ לכלי-שרת בידי השרות החשאי הבריטי.

 רק עם קיצו של הכיבוש הבריטי במצרים יבוא הקץ גס לאותם הכותות בארץ השכגה, המחזיקים

 את המוני העם המצרי במצב של בעדות, של מתלות ממאירות ושל ניצול. הבערות, הנשענת על

 הכידונים הבריטיים, משמשת קרקע נוהה להסתה ומאפשרת הסתת הדעת מן העניינים התיוניים

 ביותר של ההמונים והפנייתם לאפיקים של שנאה גגד עמנו ושאיפותיו.

 עמדתו של העם העברי לצד התביעה המצרית לעצמאות תוכיה גס לעם המצרי וגם לשכנינו

 האחרים, כי חזית משותפת לנו, כי אוייב אהד לנו ומטרה אתת: תרותו ופיתוהו של המזרת התיכון

 כולו למען שלום עמיו, המוני העם המצרי ישוכנעו אז ויבינו את אשר הרגישו לפני שלוש שנים: כי

 לא לתינם פגעו אליהו הכיס ואליהו בית־צורי בלורד מוין על אדמת מצרים ולא לשווא עלו לגרדום

 בקהיר. כי בבצעם את השליתות המלתמתית גגד אוייב עמם, הם היו גם שליהיהם תאוביקטיביים

 של כל העמים, אשר המיגיסטרים הבריטים הופקדו עליהם לשעבדם ולגצלם.

 עמידתם המשותפת של העם העברי והעם המצרי — לא רק בהכרזות אלא גם בפעולה

 פוליטית מתואמת ובמלתמה ממש — עשויה לשמש אבן-פינה לליכודם של כל עמי המזדת

 התיכון במלתמתם לעצמאות ולפיתוה, כי לא ירהק היום ואף עמי סוריה, הלבנון ועיראק ישתחררו

 מעבותות הסוכנים הבריטים וירימו את התביעה לסילוק שלטונה של בריטאניה. כבר היום מובעת

 תביעה זו בגלוי ובמפורש על-ידי תושבי קפריסין; אף להם אנו הייבים להושיט יד לעזרה הדדית

 ולהאבקות מתואמת — כל אתד בארצו למען אותה המטרה.

 תיעשו זאת ה״מוסדות הרשמיים״? לא, יען כי על אף מליצותיהם על ״הבנה יהודית-ערבית״, הם

 נטולים כל מהשבה וכל תוכנית לעיצוב יחס-הבנה מתוך יוזמתם הם. תציונים נושאים את עיניהם

 אל האימפריאליזם תמערבי ותוששים לעשות צעד, אשר יגרום "עקימת אף״ של אי-רצון. יען כי

 וייצמן ובן-גוריון היפשו דרכים אל שכנינו דרך הציגורות המורעלים של משרד המושבות הבריטי.

 משרד המושבות אסר תמיד את המנע הזה והציונים קיימו את האיסור. עתה יושבים זקני הציונים

 בציריך הרתוקה והוצבים להבות נגד ה״פורשים״. הם מנותקים מן המציאות הפוליטית של עמם, של

 המזרח התיכון ואף מן המאורעות הפוליטיים בעולם. היוזמה שלהם מנוצלת להלוטין בתכססנות

 המפלגתית והכיתתית , בחלוקת תיקי ״מיניסטרים״ של ״מדינה באשלייה (אף לא ״מדינה בדרך״),

 למדיגיות יוצרת לא גשאר להם לא זמן, לא עצבים, וגם לא תבונה.

 וגם כאן מן ההכרת שתצא היוזמה מהמוגי העם ומאלה שבאים מתוכם ופועלים למענם, מן

 הפורשים מדרכם של מהוםרי-אוגים וגטולי מחשבה פוליטית — לדרך של פעולה ויוזמה, של

 מלהמה באוייב בפועל ושלום עם ידידים בכוח. על דעת הציבור אנו פונים אל העם המצרי השכן;

 העם העברי עומד לימין תביעתכם לעצמאות גמורה. ידנו מושטת אליכם לשלום אמת ומלחמה
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 משותפת נגד האוייב האתד. בכותות משותפים יקל לנו לנצה במלהמה הזאת. למען העצמאות שלכן

 ושלגו. אם תקלפו את קליפת-השקרים של האוייב, תמצאו את גרעין האמת:

 למען העצמאות שלכם ושלגו".

 אזהרותיה של לח״י לא מצאו אוזן קשובה. ההבדל בין השקפותיה לבין השקפות המוסדות

 הרשמיים היה קוטבי.

 אומר נתן ילין מור:

 "אנו ראינו בבריטים אוייב שיש לגרשו מן הארץ ואת העמים הערביים כיריבים זמניים (עדיין)

 העשויים להיות ידידיגו. ואילו ההגהגה הרשמית ראתה בערבים אוייב ראשון במעלה ובבריטים ־

 במקרה הגרוע ביותר - יריב, אם לא בעל-ברית, שסטה זמגית מנאמגותו ויש להחזירם למוטב.

 על סמך המאורעות שהתרתשו אהרי-כן אפשר לטעון, שההגהגה הרשמית ראתה את המציאות

 בעיגיים ריאליסטיות ואלו ראיית לת״י הייתה אימפריאליסטית ומוטעית. אין ראייה להוכתת

 אמיתותיו של טיעון זה. תורת ההנהגה הרשמית התגשמה - באשר לקו המדיני שלה ומעשיה

 בהתאם לקו זה הוליכו להתגשמות זאת. הקו האתר, כפי שהציעה לה״י לא נוסה מעולם. ואף

 כי הרולד בילי לא זכה להתגשמות תזונו בדבר"פלשתינה ערבית בתור הוליה חזקה בשרשרותיו

 האגטי-םובייטית, הצליח עם זאת, הוא וממשלתו, לשקע את המזרח התיכון במלתמת-דמים,

 שעדיין אין לראות את סופה".

 לת״י לא נטשה את עמדותיה העקרוניות גם בימי המבחנים הבאים.
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 פרק חמישים ושלושה

 החלטת עצרת האו״מ בכ״ט בנובמבר 1947

 ההחלטה

 ביום ה- 29 בנובמבר 1947 הגיעה שעת ההכרעה באו״מ. לשם השגת שני שלישים של קולות

 העצרת לאשור החלטת התלוקה, כהצעת הרוב בוועדה, הייתה דרושה עתה הסכמתן של מספר

 מדינות. הערבים עשו מאמצים כבירים כדי להשפיע על המדינות להצביע נגד, או לפתות להימנע

 מהצבעה ולהכשיל את קבלת ההצעה. הבריטים אף הם איימו כי הצבא והאדמיניסטרציה הבריטית לא

 יבצעו שום התלטה שלא על דעת שני הצדדים, היהודים והערבים.

 משרד התוץ האמריקני, שלא שש להצעה, אף-על-פי שהתתייב לתמוך בה, לא הפעיל את הלתץ

 שהיה בידו כלפי מדינות רבות, ורק השפעתו האישית של הנשיא טרומן הביאה את פקידי ממשלת

 ארצות-הברית לכלל פעילות בשעות האתרונות של ההכרעה. בצרפת נודע לנציגי הסוכנות היהודית

 כי במשרד התוץ הוכנה טלגרמה שתישלת למשלתת הצרפתית ביום ההצבעה, ובה הוראה להימנע

 מהצבעה. ליאון בלום פנה לנשיא צרפת ונסן אוריאול. ישיבת ממשלה דחופה התכנסה והחליטה לבטל

 החלטה זו של שר החוץ בידו ולהטיל על המשלחת להצביע בעד תכנית התלוקה.

 אותה שעה פעלו שליחי העם היהודי ככל אשר יכלו, ובדרכם מצאו תמיכה מלאה ביהדות ארצות-

 הברית.

 בכ״ט בנובמבר 1947 (29 בנובמבר 1947) החליטה עצרת האומות המאוחדות על קבלת מסקנות

 הרוב של הוועדה המיותרת לענייני א״י(ק500ת11), אשר כללו תלוקתה של א״י המערבית לשתי מדינות:

 יהודית וערבית, קביעת ירושלים וסביבתה כאזור נאמנות בינלאומי בפיקות האו״ם וסיום השלטון

 הבריטי בא״י. בעד ההתלטה הצביעו: אוסטרליה, בלגיה, בוליוויה, ברזיל, בילורוסיה, קנדה, קוסטה-

 ריקה, צ׳כוסלובקיה, דנמרק, הרפובליקה הדומיניקנית, אקוואדור, צרפת, גואטמלה, האיטי, איסלאנד,

 ליבריה, לוכסנבורג, הולנד, ניו זילנד, ניקאראגואה, נורבגיה, פאנמה, פרגווי, פרו, הפיליפינים, פולניה,

 שבדיה, אוקראינה, אפריקה הדרומית, ברית המועצות, ארצות הברית, אורוגוואי, ונצואלה. סך הכל:
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 33 מדינות. נגד ההחלטה הצביעו 13 מדינות: אפגאניסטן, קובה, מצרים, יוון, הודו, פרס, עיראק, לבנון,

 פאקיסטן, ערב הסעודית, סוריה, תורכיה, תימן. נמנעו 10 מדינות: ארגנטינה, צ׳ילה, סין, קולומביה,

 סאלוואדור, חבש, הונדורס, מכסיקו, בריטניה ויוגוסלביה. סיאם נעדרה מן ההצבעה.

 נציגי מדינות ערב הצהירו מייד מעל במת העצרת כי אין הן רואות עצמן קשורות בהתלטת האו׳׳מ.

 אבל ברעש השמתה הכללית שאפפה את בניין האו״מ, נבלעו איומיהם.

 ״ניו יורק היהודית" צהלה ושמתה ביום תגה הגדול ביותר. המתולות והצהלה ברתובות היו ממש

 מזעזעים. בארץ-ישראל היו רבבות מרותקים למקלטי הרדיו, שמסרו את מהלך ההצבעה, ולאתר

 שנודעו תוצאותיה, פרצו ההמונים בשמתה בלתי מרוסנת. אכן ידעו כי ימים קשים באים על היישוב,

 אולם אותה שעה נשכת, כביכול, הדבר לרגע קט, איש לא נשאר בביתו, המונים רקדו ברתובות, הניפו

 דגלים ושרו.

 בבוקר שלמתרת ההחלטה פירסם ד. בן-גוריון הודעה בשם הנהלת הסוכנות היהודית, בה נאמר

 בין השאר:

 ״התלטת או״מ לחקים מחדש את מדיגהו הריבוגית של העם היהודי בתלק ממולדתו העתיקה היא

 מפעל של צדק היסטורי, המכפר, תלקית לכל הפתות, את המעוות ללא דוגמה שגעשה לעם ישראל

־ 1,800 שגה. זהו גצחון מוסרי גדול של רעיון האומות  בדורנו ובדורות הקודמים, זה למעלה מ

 המאוחדות — ועיון הקואופרציה הבין-לאומית לחיזוק השלום, הצדק והשויון בעולם.-

 "העם היהודי, שלא נכנע גם בשעות חשחורות ביותר בתולדות חייו, ולא איבד אף פעם את אמונו

 בעצמו ובמצפון האנושי, לא יאכזב בשעה גדולה זו את ההזדמנות והאחריות ההיסטורית שניתנה לו.

 יהודה המתודשת תתפוש בכבוד את מקומה באומות המאותרות כגורם של שלום, פריתה והתקדמות

 בארץ הקדושה, במזרה הקרוב ובעולם כולו".

 אולם בד בבד עם ההכרזות התגיגיות ושמחת ההמונים, נעשו אותה שעה הכנות החולין של הקרב

 והמאבק. כמה ימים לפני ההתלטות באו״מ הועמד ארגון ״ההגנה" על המשמר. ההכנות האתרונות

 לקראת התפרצות ערבית נעשו בדקתתנות. בחצות-לילה, אור לי״ז בכסלו (30.11.1947), הכריזה

 ה״הגנה" על מצב של גיוס כללי...

 עמדת לח״י לגבי החלטת האו״מ

 מייד, לאתר התלטת האו״מ בלייק-סכסס, פרסמה לת״י גילוי דעת שבו נקטה עמדה לגבי ההתלטה

 שהתקבלה. בגילוי הדעת הודגשה העובדה, אשר בריטניה השתמשה בה באופן שרירותי למטרותיה

 האימפריאליסטיות. היסולו של השלטון הזר וסילוק צבאותיו הם תבוסה לאימפריאליזם הבריטי.

 תבוסה זו הונתלה לו על ידי מלתמתה העקבית של המתתרת העברית, שערערה את שלטונו ומנעה

 ממנו את התבצרותו. עם זאת, ביקר גילוי הדעת את התלטת תלוקת ארץ-ישראל כ״פשע כלפי האמת
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 ההיסטורית, הגיאוגרפית והכלכלית של הארץ וגזל כלפי העם העברי... הוא אונס מדיני, לאומי

 כלכלי. היא תמגע את ריכוזו של העם העברי במולדתו. היא תמגע את פיתותם של אוצוות-הטבע

 והפריית שממותיה. היא תרבה איבה ודמים."

 בגילוי הדעת הובעה גם הסכנה לסכסוך יהודי-ערבי עקב תלוקת הארץ וגונתה ההחלטה, אשר

 קבעה את תכנית התלוקה כתביעה המכסימלית של העם העברי. בגילוי הדעת הודגש כי"העם חעברי

 לא הכיר ולא יכיר לעולם בביתור מולדתו" ולת׳׳י תוסיף להילחם — באמצעים ההולמים את

 נסיבות המקום והזמן — על אתדותה של המולדת ועל ריכוזו של העם העברי בתוכה, תוך שילוב

 המלהמה בברית של עמי המזרת התיכון לשתרור מעול האימפריאליזם״.

 וזאת לשונו המלאה של ״גילוי הדעת":

 "גלוי דעת

 1. התלטת או״מ שללה סופית מן השלטון הזר בארץ-ישואל את הזכות התוקית־ביגלאומית

 אשר בריטאגיה השתמשה בה באופן שרירותי למטרותיה האימפריאליסטיות. היסולו של

 השלטון הבריטי וסילוק צבאותיו הם תבוסה לאימפריאליזם הבריטי. תבוסה זו הונתלה לו

 על ידי מלתמתה העקבית של המתתרת העברית, שערערה את שלטונו ומנעה את אפשרות

 התבצרותו.

 2. מלתמת המתתרת תשפה את פרצופו הכובש והמדכא של השלטון הבריטי, הבריתה את

 הממשלה הבריטית להעביר את בעיית ארץ-ישראל לארגון האומות המאותרות, ובשלב

 השגי — להודיע על סילוק האדמיגיסטרציה והצבא הזר מן הארץ.

 3. זכותו של העם העברי לתיי עצמאות מדיגית במולדתו נובעת מעצם קיומו והכרתו הלאומית.

 ההכרה בזכות זו מצד או״מ היא הישג תיובי, הנובע מגילוי המעש העברי במלהמה, בהעפלה

 ובבניין.

 4. שילוב אופיו המקדם והמפתח של המפעל העברי עם אופיה המשתרר והאגטי-אימפריאליסטי

 של מלתמת-המתתרת הוא שאיפשר את השינוי ההיסטורי ביהסה של ברית־המועצות

 ושאר עמים שותרי שלום ותופש לשאיפתיו הלאומיות של העם העברי בארץ-ישראל.

 5. אולם תלוקתה של אוץ-ישראל על ידי התלטת או״מ — נוסף על התלוקה הראשונה

 ע״י בריטאניה בשנת תרפ״ב — הן פשע כלפי האמת ההיסטורית, הגיאוגרפית

 והכלכלית של הארץ וגזל כלפי העם העברי כי:

 1. גבולותיה ההיסטוריים של ארץ-ישראל הותוו בכוחה של מציאות אובייקטיבית

 שבטבע ובגיאוגרפיה.

 2. בגבולות אלה פעל העם העברי ויצר את תרבותו, שהיתה נכס לו וגכס לעולם.

 3. תלוקת הארץ היום היא אונס מדיני, לאומי וכלכלי. היא תמנע את ריכוזו של העם

 העברי במולדתו. היא תמנע את פיתותם של אוצרות הארץ והפרתה שממותיה. היא

 תירבה איבה ודמים.

 4. האיגטרס הלאומי של העם העברי והאיגטרסים התיוגיים של כל תושבי הארץ ללא
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 הבדל של לאום, דת וגזע משלימים זה את זה. חחלוקה מייצבת ויוצרת בסיס ריאלי

 לסכגה של סכסוך עברי-ערבי, אשר השלטון הזד שקד על יצירתו בתכניו הזדוגיים.

 החלוקה תרבה איבה ודמים.

 5. ההלוקה יוצרת תנאים לשיעבוד כלכלי להון זר ולאיגטרםים אסטרטגיים זרים.

 6. תלוקת ארץ-ישראל היא תוצאה משגיאותיה וכשלוגה של ההגהגה הציונית, אשר מנעה את

 הפיכתה של מלתמת-המתתרת למלחמה עממית ואשר קבעה את תכגית ההלוקה כתביעה

 המכסימלית של העם העברי.

 7. העם העברי לא הכיר ולא יכיר לעולם בביתור מולדתו.

 8. לותמי תרות ישראל, אשר העלו ראשונים את התביעה להיסול השלטון הזר ואשר להמו על

 מטרח זו בנפשם ודמם, יוסיפו להלחם — באמצעים ההולמים את מסיבות המקום והזמן

 — על אחדותה של המולדת ועל ריכוזו של העם העברי בתוכה, לגדולתה ולגדולתו.

 9. מלחמתגו זו תשתלב בברית המלתמה של עמי המזרת התיכון לשחרור מעול האימפריאליזם

 ומםכגת המלחמה — למען התופש, למען הפיתוח ולמען השלום.

 במחתרת — י׳׳ז כסלו תש״ת לותמי תרות ישראל

 אחרי החלטת האו״מ

 החלטת האו״מ כללה שני תלקים: בתלק הראשון פורטו החוקה והממשל העתידי של ארץ-ישראל.

 המנדט ייחם לא יאוחר מ-1 ביולי 1948. הצבא הבריטי יצא בהדרגה לא יאותר מ-1 באוגוסט 1948.

 מעצמת המנדט תבטית את פינויו של נמל-ים לעליית יהודים לפני ו בפברואר 1948. מדינות עצמאיות:

 יהודית וערבית ומשטר בינלאומי בירושלים, יקומו תודשיים לאתר פינוי תיילות מעצמת המנדט, לא

 יאותר מ-1 באוקטובר 1948.

 בהלק השני מפורטים שלבי ההכנה לעצמאות: השלטון יימסר לוועדה של חמישה, שתנהל את

 השלטון באזורים שפונו ותפקח על ביצוע התלטות כ״ט בנובמבר. היא צריכה להקים מועצות-ממשל

 זמניות, עם סמכויות מלאות להסדר ענייני הקרקעות והעלייה, לגיוס מליציות ולקיום הסדר ומניעת

 התנקשויות בגבולות ולקיים בתירות ולא יאוחר מחודשיים לאחר הוצאת חילות המנדט.

 מן הרגע הראשון השתדלו הבריטים לחבל בעבודת הוועדה, אף כי המזכיר הכללי של האו״מ, טריגוה

 לי, הבטית לה את תמיכתה הבלתי מסויגת של מועצת הביטחון. הבריטים הזהירו את תברי הוועדה

 שלא יקבלו בארץ-ישראל שום עזרה מן התלק הערבי של האוכלוסייה, כולל הפקידים הממשלתיים.

 הממשלה הבריטית לא תקבל אתריות על ביטתונם של חברי הוועדה, וגם לא תיאות להעביר לידיה

 חלק מסמכותיותיה. ב-22 בפרואר 1948 הגיעו לארץ ארבעה פקידים, שאמורים היו להכין את הקרקע

 בשביל הוועדה. הבריטים קיבלו את פניהם ביחס עוין מופגן. הפקידים שוכנו באחד מאזורי-הביטחון
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 בירושלים, כמעט בלי יכולת לנוע. במתצית מרס 1948 הודתה ועדת-התמישה בתוםר אפשרות לבצע

 את התלטת כ״ט בנובמבר בגלל יתסם העוין של האנגלים והערבים, מתמת התדרדרות מצב הביטחון

 בארץ-ישראל באשמת הבריטים ומפני שמועצת-הביטתון אינה מסוגלת להעמיד לרשות הוועדה

 יתידות-צבא לצורך התגברות על הכותות העוינים. בדו״ת הוועדה הייתה הודאה, כי שום גורם לא

 יוכל לסייע בידי היישוב להקים את מדינתו. עליו לעשות זאת בעצמו.

 מייד, לאחר הצבעתה של ארה״ב בעצרת האו׳׳מ בכ״ט בנובמבר 1947 בעד הקמת מדינה יהודית

 ומדינה ערבית בארץ-ישראל, החלו מנשבות אצל קובעי המדיניות האמריקאית רותות תדשות

 והשיבה מתורשת ביתס לפתרון בעיית ארץ-ישראל. אמנם הנשיא טרומן הוסיף להתייתם בתיוב

 לשאיפות עם ישראל להקמת מדינה ריבונית, אך גורמי משרד התוץ והביטתון, שבראשם עמד שר

 התוץ ג׳ורג׳ מרשל, הפעילו השפעתם על בית הנבתרים והסנט, כדי לשכנעם באי יכולת להגשים את

 תכנית התלוקה בלי שימוש בכות בינלאומי, בו ישתתפו גם הסובייטים, אשר לא ימהרו אתרי כן לעזוב

 את האזור. בעמדה זו תמכו גם כותות כלכליים תזקים, שהיו מעורבים בעסקי נפט במזרת התיכון.

 ב- 19 במרס 1948 הודיע וורן אוסטין, נציג ארה״ב במועצת הביטתון, על נטישת ארה״ב את תכנית

 התלוקה והציע להעביר את בעיית ארץ-ישראל לוועדת הנאמנות של האו״ם. לאחר זמן קצר תוקנה

 הצעתו, אשר קראה להזמנת הצדדים לניהול משא ומתן ולכינוס מושב מיוהד נוסף. בארץ-ישראל,

 לאתר סיום השלטון הבריטי, ימונה מושל כללי מטעם ועדת הנאמנות של האו״ם. הארץ תתנהל ע״י

 ממשלה ולצדה בית נבתרים שייבתר לפי היתס המספרי של שני תלקי האוכלוסייה. למושל יינתנו

 סמכויות לשעת הירום, שלפיהן יהיה רשאי למשול גם בלי ממשלה, ואף לפזר את בית הנבתרים. הצעה

 זו שירתה את תכניתה של בריטניה להמשיך את שלטונה ולבססו מתדש. בעקבות האירועים הנ״ל,

 פרסמה לח״י הודעה ב-4 במאי 1998 כי המתתרת תשוב להלום בבריטים. כעבור יומיים כבר הותקפו

 חיילים וקצינים בריטיים. ההתקפות נמשכו עד לפינויו של הצבא הבריטי. עם הכרזתה של מדינח

 ישראל ב-14 במאי 1948 הייתה ארה״ב הראשונה שהכירה במדינה היהודית העצמאית.

 וכיצד נראתה התלטת האו״מ בעיני מרכז לת״י בימים שלאתר ההתלטה, עת המצב היה בלתי ברור

 ומעורפל למדי.

 נתן ילין מור אומר:

 ״מי שקרא את גלוי־הדעת בעיון ואה, שאין לח׳׳י דוחה את התלטת האו״ם עד כדי הכרזת

 מלחמה עליה. הבטחנו להמשיך במלחמה, אך ״באמצעים ההולמים את נסבות המקום והזמן״. על

 המסגרת לנסבות המקום והזמן נסב הוכוח בלח״י.

 בעיגי הצטיר המצב כך: הבריטים יעזבו את תארץ, גם אם יערכו תמרוני-השהיה וינסו להבטיה

 לעצמם שליטה ישירה בארץ כולה, הם לא יוכלו לעמוד נגד התלטה בינלאומית מפורשת. אך כיון

 שקיים חשש, שמא יצליחו בתמרוניהם ובנסיונותיהם, תיבים אנו להיות נכונים להזכיר להם בעת

 הצורך, כי שעתה תלפה ונסתמה בפניהם הדרך הזרה. מבהמה זו אין המצב מחייב שנוי בתכסיס.

 האוץ שממעוב ליודן תחולק, חוף מאוימו, לשלושה חלקים. באחד מהם יקום שלטון עברי,

 השני יעבוו לשליטת העובים והשלישי יעבוו לשלטון בינלאומי, העלול להדודו לשלטון בויטי
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 מוסוה. התלק השלישי הוא — ירושלים. המכאיב מכל: ירושלים תהיה מחוץ לתחומי המדמה

 העברית שתתבסס בשפלה בלבד. היא תהות מרכז לתככים בריטיים ובמלאומיים. אך ברעה זאת

 יש גם צד טוב: בירושלים קיים בסיס דמוגרפי איתן להמשך קיומה ומלתמתה של המתתרת, בנגוד

 להעדרו בשטהים שיעברו לידי הערבים. גיתן יהיה להעביר לירושלים חלק נכר מלוחמי המתתות,

 שיפעלו בתור כוח אירדגטי של המדיגה העברית, עד התמזגותן״.

 אף על פי שהמצב הכללי היה מסובך והיה קשה לתזות את העתיד, דבר אחד היה ברור והחלטי:

 לח״י לא תתקיים כמתתרת בלתי תוקית במדינה העברית שתקום.

 מאז ומתמיד הצהירה לת״י כי פרישתה מההנהגה הלאומית הכללית תיפסק עם הקמת שלטון עברי

 תופשי במולדת התופשית והמשותררת משלטון זר. בכסלו תש״ה (גליון ט״ז של ״המעש") פורסם

 מאמרו של ישראל אלדד, "מתי תתוסל הפרישה? בו נאמר והוצע:

 ״יודעים אגו יודעים, שאלה שדרשו לתסל את הפרישה, אלה הס"הטובים״ ה״מתוניס״. יודעים

 אגו ויודעים על אלה שדרשו לתסל את הפורשים תיסול ממש. כי על כן גם יודעים אגו משהו על

 "ליל ברתלומי", אשר דובר עליו במוסד העליון מעל כל עליון שב״הגנה״, על היסול כמה מאות

 מפקדי הפורשים במשך הצי שעה, תיםול ממש. וטוב שיידעו, מי שצריך לדעת, כי ידועה לגו תכגית

 זו, פצצה אטומית זו שלהם. וטוב שיידעו, אם נדבר בלשון ביגלאומית ש״פצצה אטומית" זו אמגה

 עוד סוד אצלגו... כי הרי יש אומרים שגילויה לכל עלול למנוע אסון.

 וטוב גם שגדע, שאלה הדורשים מעשה רצה המוגי זה, הם מאותה כת, אשר שלשום מצאה

 נקודות אהיזה בנאום בווין לתכנית מוריסון, או מאותה כת "אקטיביסטית" שניה, שכתבה שלא

 תהיה מדות ל״תלוקת" הארץ. בכינוס הוועד הלאומי דיברו כל הפטפטנים האלה כאילו כבר לא היו

 בריטים בארץ, כאילו לא תקע האימפריאליזם האמריקני את צפוניו בבשרה ודמה של הארץ. כאילו

 כבר היתה להם ״מדמה" ועכשיו אין כל דאגה אתרת, רק"מסים וצבא״; סליהה. מנביות ומליציה.

 כי אם"מסים" — הרי משלמים מסים רק לרשות אתת; ואם צבא — הרי יש להלהם קודם כל

 בצבא הכובש, המהלך עוד בראש תוצות.

 לתלייגים של צאלדאריס היווגי היתה סבלגות לחכות עד אשר יסוג הצבא הגאצי ועד אשר תקום

 ה״מדינה" היוונית. יש כבר"מדינה" יוונית; יש כבר דולרים אמריקניים ו״יש" עוד תיל מצב בריטי

 — על כן יש צאלדאריס לפקד על תיסול ה״פארטיזאנים" אשר בפיהם של צאלדאריס-טרומן-

 אטלי מורכבים מקומוניסטים ופושעים פליליים. ועשרות תליות מדי שבוע בשבוע מביעות את

 קוממיותה של יוון. ואין זה תשוב שלתליות זוכים אלה, שיש להם תלק ניכו במלתמת התרות של

 יוון. ואולי זה תשוב, אולי כותם זה מסוכן מאוד לצאלדאויס ולנותני לתמו.

 מילא, סוף סוף זו יוון ה״עצמאית" זו"מדינה", צבא, ממשלה וכו׳ וכוי. אולם מה קופצים כתיישים

 זקני העדה הפלשתינאית הזאת וצעיויה כאן? כבר? כבר?

 עדיין אין מדיגה. עדיין אין גם מידה קטנה זו של עצמאות שישנת ליוון(יותר מזאת לא יקבלו,

 כי אין"מקבלים" יותר מזאת; יותר מזאת לוקהים).
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 עדיין שולט פה צבא זר, בולשת זרה ואין לכם לא ממשלת-צל ולא צל-ממשלה וכבר אתם

 מדברים על היסול פורשים ופרישה?

 אגתגו, כמובן, לא גבוא לתבוע מידכם שתודו, מה תלקגו אגו באותם ההשגים אשר הושגו עד

 כה, באותה עייפות בריטית לשלוט פה; באותו כבוד, שהתתילו פתאום לחלוק לעם העברי בעולם;

 לאותו שינוי עמדה שתל בברית-המועצות כלפי ה״ציונות - סוכנות האימפריאליזם הבריטי״. אף

 פעם לא עלה בדעתנו, שמסוגלים אתם להודיה פומבית כזאת. אולי יש בכם אתד ויצתק גרינבויים

 שמו, מתנגדגו הישר, אשר בזמן האתרון הוכיה עוז אישי ומצפון, אולי הוא שהיה מעיז גם להודות

 בכך בפא מלא, אילו נשאל בפומבי; כי הוא יודע את תלקגו בהשגים. יודע כמובן, אן איגו צר־לב

 ופחדן כמוכם; ובאמדנו ׳׳כמוכם״ כוונתנו לכל עדה זו שדנה אותנו. לקיצונים ול״מתונים״. אף אהד

 מהם לא העיז, לקום ולצעוק:

 דבותי! על מי פערתם פה? את מי אתם מגדפים? את אלה שעל גופותיהם אתה דורכים

 למדיגה?

 ואין אנו תוששים שיגידו גגדנו שאת כל "נבחרי״ ה״יישוב״ אנו מבזים. כבר אמרנו לא פעם

 ואנו תחרים ואומרים: אין אנו מכירים ברוב שגבתר בתםותו של הטומיגן הבריטי, באימת לאטרון

 וקגיה, בטירור של סי.אי.די. ו״לשכת העבודה". (אל תתרגזו, אל תתרגשו! "אתדות העבודה" סיפקה

 לגו די הומר על הטירור של ׳׳לשכת העבודה" בבתירות דימוקראטיות"). ואם תהיה פעם עצמאות

 של אמת, ללא טירור עוד, גתמודד עמכם בתזית הדימוקראטית — אם היא לא תהיה כדוגמת

 הדימוקראטיה" היוונית: נשענת בשמאלה על ה׳׳לייבור״ של בווין ובימינה — על הדולאר של

 טרומן. בדימוקראטיה״ כזאת שאתם מכינים פה גגהג בדיוק בפארטחאנים ביוון;

 לא נתפרק.

 אבל לפי שעה אף למדרגה זו לא הגעתם, לפי שעה לא רק הלוקה של הארץ, כי אם הארץ כולה

 — על בניין ההסתדרות ועל בניין הסוכנות — גמצאת בתוך המשטר הבריטי, וכל הפטפוטים

 הרמים על ה״עצמאות" שכבר ישגה, מגוחכים הם. רק בשגי שטחים אתם עצמאיים: מגביות ומכות

 לפורשים. בכל יתר השטחים, אתם בגיטו, בגיטו, וצביטות שאתם תובטים עצמכם בלהייכם אינם

 מועילים הרבה להעלות סומק-רעגגות בפגיכם.

 ובכן רבותי: מוקדם, מוקדם למדי התתלתם לדבר על היסול פורשים ופרישה.

 כשתהיה לכם מדיגה-צל, ממשלה-צל וצבא-צל תהיה לכם רשות-צל לתבוע את תיסול הפרישה,

 ואז גתכגס בצל וגדון.

 ורק כשיהיו לעס העברי מולדת תופשית ומדיגה תופשית וממשלה תופשית וצבא תופשי —

 רק אז...

 לא, אז לא יהיה כלל צורך לדבר אתנו על היםול ה״פרישה". אז יעלמו טעמי ה׳׳פרישה״ ותעלם

 "פרישה״ ממילא.

 ועד אז רבותי — תחי ותחי מלתמת התרות ויהיו נושאיה אשר יהיו ויהיו כמה שיהיו. עד אז

 רק מוות אתת היא:
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 מרות לתרות המולדת העברית לעם העברי״.

 בגליון ס״ט כסלו, תש״ח של"המעש״ הודיע מרכז לח״י, גם מעטו של אלדד, כי לח״י תכיר בממשלה

 ובצבא עבריים וכן במוסדות התוקתיים שנבתרו במדינה העברית באופן תופשי:

 "למפנה ביחסי פגים

 מי שיסתכל אתורגית ועסה לסכם את היחסים בין המוסדות הרשמיים של ח״יישוב״ ובין

 המחתרת ימצא בנקל את קוו הפוגקציה.

 בה במידה ששררו יחסים ידידוהיים בין המוסדות ובין השלטון הבריטי, גברו יהסי האיבה

 והרדיפה למתתרת. והרי טרם נשכת שיתוף הפעולה הישיר והגלוי עם הבולשת הבריטית.

 בה במידה שהחריפה המחתרת את מלתמתה בבריטים, רבו הצעקות והתנובות מצד המוסדות

 וה״הגגה״. והרי טרם גשכהו התביעות והאולטימטים והאיומים, שחזרו ונשנו כלפינו אחרי כל פעולה

 אנטי-בריטית. את המסקנות יש להסיק מפונקציונליות זו. יסיק כל איש בעל שכל ישר. אנו ואינו

 זאת תמת ובינינו תמיד את"הילד״ בשמו הנכון.

 לאור עובדת הפינוי הבריטי והתערבות האו״מ, יעשו מגהיגי המוסדות ומפקדי ה״הגנה״ בעומק

 מצפונם (לא כלפי חוץ הלילה, קטגים הס למדי, שיעיזו לגלות ולהודות בפומבי) את התשבון:

 האם כדאי היה להפריע למתתרת תעברית במלתמתה? האם כדאי היה להסגיר בחורי לח״י ואצ״ל

 לבולשת?

 ומעתה — כלפי ההווה והעתיד.

 ״אגיה״ אתת גדולה צוללת וטובעת להם לאנשי המוסדות. כל אותן השנים הם תיפו על העזרה

 לשלטון הבריטי בהיפוי השקר: ״הפורשים״ אעם מתכווגים להילתם בבריטים; כל כווגתם —

 שלטון פנימי; כל כוונתם להשתלט בכוח על ה״יישוב״. כל מנגנון התעמולה פרט בכל אצבעותיו על

 נימים אלה, ואם לא רבים האמינו, הרי בלב רבים כירםם הספק: מי יודע?... שמא...

 והנה הם באים הימים.

 אניית השקר המכוער והזדוני שוקעת.

 היום עומדים אנו, קבל עם ועדה, ומודיעים:

 היינו תנועת מתתות-לותמת-בנשק אך ווק כלפי האוייב הזו, השלטון הזר. ואם עוד ובה הדרך

 להגשמת התזון העבוי; ואם עוד גדולה האוץ מעבו לשטהי השלטון העבוי; ואם עוד זמן וב ישלוט

 כאן האימפויאליזם במאות אמצעים סמויים ומוסווים — מכיוים אנו ומקבלים אנו את מוות

 העצמאות העברית. לא הכרנו ולא קיבלנו מרות של ההסתדוויות השונות, שהסו בצל שלטון בויטי.

 מכירים אנו ומקבלים אנו מרות של שלטון עברי ממש.

 לא הכרנו בסוכנות, גכיר בממשלה. לא הכרגו ב״הגנה״, נכיר בצבא. לא הכרנו במוסדות שנבתרו

 בתסותם של שלטון בריטי, צבאו, משטרת שלו ובולשת בריטית, כשלא היה הופש דיבור, כשהיו



״מבכ״ט בנובמבר 1947 | 315 ת עצרת האו ט ל ח ם ושלושה: ה שי  פרק חמי

 מחנות־עצווים ובתי-כלא לעברים.

 נכיר במוסדות שנבחרו בארץ הופשית; שאף אנו לא נהיה צפויים בח לכלא ולמעצר ולהדבקת־

 כרוזים בסננת-נפשות,

 חיינו בלתי-חוקייס כלפי זרים, היינו בלתי-חוקייס כלפי חוקים זרים. עלפי אותם ההוקים,

 שהיו רק חלק מספד התהוקה האנטי-עברית.

 בצעד יש לציין: אכן, גם מפני יהודים היינו נזהרים, היינו כעין ״בלתי-הוקיים". גם עתונים

 עברים כתבו עליגו כעל ״בלתי-הוקייס". ובזה גתגו אישור לםפר-החוקיס הבריטי, ולתוקיות שלטונו

 ותתוקתו. ובמידה שגברה הקירבה ביגיהס, עמקה המתתרת שלגו גם כלפי יהודים.

 אולם שלטון עבדי, כל שלטון עברי, טוב או דע, שמאלי או ימני, כל שלטון עברי, שישלוט

 בדרכי-הידמוקרטיה, דשאי לתבוע את המרות והוא גם ישיג אותה.

 תמיד תבענו מהמוסדות שיוכיתו את"ממלכתיותס״ במעשים ממלכתיים עצמאיים. אגו פתות

 מכל מהכים דווקא לרגע הפורמלי של הכרזת המדינה והממשלה והצבא. יותר מכל רוצים אנו לראות

 את העצמאות הזאת של ממש לפני המוסדות. כבר היום גמתול להם את העובדות שהם עדיין גבחרי

 התקופה של הכידון והטומיגן והכלא הבריטיים.

 במדיגה תופשית אין כל צורך ואין כל הצדקה לא למתתרת ולא לארגוגים צבאיים ולא למלתמת־

 גשק בתוככי המדיגה. ו׳׳הגגה״ שתפקידה איגו לתטוף לותמים עברים ולמסרם לבולשת בריטית,

 לעקוב ולערוך רשימות ולמסרם לבולשת בריטית, להוריד כרוזים של לותמים אגטי בריטיים, לסכל

 פעולות אגטי־בריטיות — ׳׳הגנה״ שתיטול על עצמה תפקידים של צבא הופשי, הדואג לטובת

 האוכלוסים ההופשיים במדינה התופשית — בשורות הגגה זו ימצא כל אזרח ועל אחת כמה וכמה

 כל לותם תרות ישראל, שראה את עצמו מזמן אזרח חופשי והייל של צבא הופשי.

 וכשמרות למוסדות לא יהיה עוד פירושה מרות בעקיפין למשטר בריטי זר, כי אס מרות למדינה

 עצמאית; וכשלא תתנופף מעל לראש הרב עכו, לטרון, קניה, עוד יווכתו ובים לדעת מיהו דימוקרט

 אמיתי ומיהו שומר הוק נאמן, כשהתוק איננו תוק זד, אימפריאליסטי, משעבד, כי אם תוקו של עם

 חופשי במדינה תופשית.

 אגו הייגו תופשים בו ברגע שירדנו למתתרת. זה היה ההופש האפשרי היחידי במשטר זר.

 ובמידה שהמרות העברית תהי מרות עצמאית, חופשית — נהיה אזרחיה, נהיה חייליה״.

 ״משבר הדרך״ של לח״י בחורף תש״ח

 אם כי היה נהיר ללת״י כי היא לא תקיים מתתרת במדינה העברית התופשית, הדרך בה היא אמורה

 ללכת מכאן ולהבא כדי להגשים את מטרותיה, כלל וכלל לא הייתה ברורה להנהגתה.

 המאמר"למפנה ביהסי פנים" הייתה תשובה רק למצב שיווצר עם הקמת המדינה העברית, אך לא

 היה בעמדה זו פתרון עד להקמת המדינה.
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 באותם ימים כבר התלו נופלים הללים יהודים בדרכי הארץ ובגבולות יפו-תל-אביב, ופורעים

 ערבים מיפו פשטו לבה דירות ותנויות.

 התלטת האומות המאותרות על תלוקתה של ארץ ישראל והודעתה של בריטניה ב-17 בטפטמבר

 1947 על פינוי כותותיה מארץ ישראל עד ה- 15 במאי 1948, מצאה את מרכז לת״י בלתי מוכן לה

 מבתינה נפשית ומבתינה מעשית.

 ראשית כל, לח״י, בניגוד לאצ״ל, לא נתנה כמעט את דעתה על השלב של המדינה ועל הדרך והיתס

 שלה להתממשות המדינה ולקיומו של צבא עצמאי, כאשר יקומו. הגורם השני למבוכה בקרב שורות

 לח״י נבע מתוסר האמון בכוונות הבריטים לעזוב את הארץ. מתוך ראיית המציאות של אי מניעת

 האלימות המזוינת של הערבים כלפי היהודים, כדי להרבות את אי-השקט והמהומות, מתוך זווית

 ראייה זו נגזרה גם ספקנותם של תברי מרכז לת״י לגבי הכרזת לתימה נגד הערבים, אשר עלולה להביא

 להתערבות מתורשת של בריטניה ולהמשך שלטונה.

 יתר על כן, מרכז לח״י המשיך לדגול ברעיון ״הנייטרליזציה של המזרת התיכון״, שהיה קו רשמי של

 מדיניות התוץ של התנועה ומקובל על ברית המועצות, לפיה תהיה שותפות אמת של כל העמים שותרי

 העצמאות המדינית, יהודים וערבים כאתד.

 על כן, כאשר פרצו הפרעות בדצמבר 1947, לחייי, בניגוד לאצ״ל ול״הגנה״, לא השיבה מלתמה

 תתילה.

 לת״י, בעיקר ראשה, נתן ילין מור(גרא), האמינה כי מדובר בפורעים ערבים, אשר בראשם עומדים

 בריטים שרוצים להגשים את כוונותיהם על זריעת תוהו ובוהו בארץ ולכן אין צורך ללבות את אש

 המלתמה, אלא ניתן להשיב את הסדר על כנו, שזה תפקידה של"ההגנה". ו״ההגנה" טענה לח״י - שוב

 נכשלה בתפקידה להגן על רכושו ונפשו של הציבור העברי וכותותיה נסוגים לפי פקודת המוסדות מפני

 המשטרה הבריטית המפנה את הדרך לכנופיות הערביות לפרוע ביהודים.

 לת״י יצאה בקריאה אל הציבור ותבעה מ״ההגנה" להשיב את הסדר על כנו:

 "תקוצץ יד המסיתים והפורעים

 לא עברו אלא ימים מועטים מאז התלטת-או״מ וכבר גכשלו"המוסדות הרשמיים" כשלונות

 המורים.

 ה״מוסדות" לא כיווגו את רוחם של המוגי-העם, אלא גגררו אתרי ההתלהבות הספוגטגית

 והגבירו אותה במליצותיהם הנבובות. הם לא העמידו את הציבור על הסכנות הצפויות, לא ערכו

 אותו למערכה מבחינה נפשית וגופנית. הם היו מעוניינים ללבות את הצהלה וההילולה ברחוב, כדי

 להגדיל את ערך ה״נצתון".

 ולמחדה התלטת-או״מ התהילו גציגי ה״מוסדות" והעתוגות הכפופה להם לספר לציבור העברי,

 כי הממשלה הבריטית שינתה את יהסה כלפי העם העברי והיא נהפכה לנו לידיד.

 אולם הבריטים לא התליפו את עורם. הרמזים על שינוי היחס תם תכסיס הדש במםכת־התככים

 הבריטית. מטרתו להרדים את עירנותו של הציבור העברי. באותה שעה סובבו הפרובוקאטורים
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 הבריטיים בין הערבים, הסיתו אותם להתקיף ולפרוע.

 לא זו בלבד: בריטים עמדו בראש כנופיות של פורעים ערבים, ירו ביהודים והעלו באש רכוש

 עברי.

 השלטונות הבריטיים מנעו את אפשרות ההגנה מאת הציבור תעברי על ידי חיפושים ומאסרים.

 הבריטים מעודדים את הערבים להתקיף ולפרוע ומאת הציבור העברי הם שוללים את אפשרות

 ההגנה. נם מעוניינים, שהארץ תוצף גהשול של דמים. הם רוצים, שתתגשם ״נבואתם" על תוהו

 ובוהו.

 ה״הגגה״ גכשלה בתפקיד המוטל עליה: להגן על רכושו וגפשו של הציבור העברי. בפקודת

 המוסדות גםוגו אנשי ה״הגנה״ עם הופעת המשטרה הבריטית, שפיגתה ע״י כן את הדרך לפורעים

 המוסתים.

 אם מצב זה יימשך יגדלו הקרבנות בגפש וברכוש ויגדל הנזק הפוליטי שייגרם לעם העברי והסבל

 שייגרם לארץ כולה.

 הכוה העברי הייב להשיב את הסדר על כגו. מטרה זו תושג ע״י סילוק הקלגסים הבריטיים

 מאזורי-הספר ועל-ידי הגנה אקטיבית והענשת הפורעים, שכירי האימפריאליזם הבריטי.

 תקוצץ ידם של הסכסכגים והמסיתים הבריטיים!

 יבואו על עוגשס הפורעים הערבים!

 יותזר הסדר על בגו במהירות ובמרץ — לטובתה של הארץ, לטובת שלום תושביה, כעברים

 כערבים.

 במחתרת — כ״א בכסלו תש״ח לוחמי תרות ישראל״

 כשילין מור נוכח לדעת כי כותות ה״הגנה״ אינם מצליתים להשיב את הסדר על כנו, סבר לתומו

 שתהא זו הדרך הטובה יותר לתזק את ה״הגנה״ בכותותיה של לח״י. פירוש הדבר היה: פירוקה של

 התטיבה הלותמת של לת״י.

 מספרגרא:

 ״לתומי סבור הייתי, כי ה״הגנה״, שהתכוננה כל שנותיה ליום הזה, תקום כלביא ותעמוד בפרץ,

 להנן על הנפש והרכוש. אכן, הוקמה שרשרת עמדות באזורי-הספר, אולם לא תמיד עמדו בפני לתץ

 חפועים. אם מחמת ליקויים באמונים, ואם מחמת מהסור בנשק, שדל היה מלכתהילה לצורך הגנה

 מקיפה והדלדל עוד יותר בעקבות חיפושי־הגשק הבריטיים וגילוי מחסנים מרכזיים. היה נדמה לי,

 כי אלו תקלות של הימים הראשוגים ועוד מעט תתאושש ה״הגגה". ראיתי את הדרך הטובה ביוהר

 בחזוק ה״הגנה״ על-ידי הזרמת חלק מאנשינו, על נשקם. יותר מן הגשק חשובות היו בעיגי רות

 הקרב והחתלטיות, שלוחמיגו מסוגלים היו להפיח בשורות.

 בקרב האהראים היו שהתנגדו להצעה זו. יתסתי את ההתגגדות יותר לגורמים גפשיים מאשר

 לבהינה מפוכתת של המצב: הרצון לתיות עם הלוהמיס דוקא במצב של אי-בהירות; שלא להפרד;

 להצמד זה לזה; לתלוק את הבאות ביחד, לטוב ולרע. לא הייתי מותר לרנשות מובנים אך לא-
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 פוליטיים אלה, אלמלא התברר לי עד מהרה, בי בפקוד ה׳׳הגנה״ יבלעו אנשינו ולא יהוו תוםפת־בוח

 רצינית, אס לא יגתן להם להבליט את סגולותיהם האישיות-האופיניות. הגעתי למסקנה, בי בשלב

 זה, בעמדנו מול חזית ערבית, נובל לתרום את תלקנו ביתר יעילות בדרכינו ובשיטותינו המיותרות.

 היתה לי גם תקוה, שפעולות נפרדות גדע לבטא את הסייג בין גישתנו לבעיה הערבית לבין גישת

 ה׳׳הגנה״ הכפופה למוסדות. ברור היה לנו, שהועמדגו בתהום זה במצב קשה. המוגי ערבים, מוסתים

 על-ידי מנהיגים בהשראת הבריטים, יצאו למלחמת-דמים גגד היישוב העברי. כל תולשה מצדגו

 אך תעודד את היסודות המשהריס לדם ולבזה. אך התגגדתי בכל לבי לכך, שמאבק זה יגלוש מעבר

 לתהומים של הגנה עצמית והענשת הפורעים בכל תומר-הדין וילבש צורה של מלתמת־גזעים".

 משנודעה לאלדד הוראת הפירוק של גרא, הוא נמצא מופתע.

 הוא כותב: "באישון לילה קוראים לי ושואלים לפשר הדבר, ודמעות בעיגיהם: האם גמרנוז ואני

 איגגי יודע דבר. אמגם דובר על קימוץ בתקציבים, אך מילת-הפירוק לא עלתה אף פעם במחשבה".

 יעקב בנאי, מפקד התטיבה הלותמת אומר: "עם תתילת המלהמה בערבים הותלט על פירוק

 החטיבה הלוחמת. הגימוק היה כי קיים גוף שתפקידו לעמוד נגד הערבים״. אלדד נזעק לבטל את

 ההוראה, מה עוד שבינתיים גברה התזית הערביח.

 כאמור, לאחר ימים אחדים חזר בו גרא מכוונתו וההוראה בוטלה.

 כעבור זמן מועט הפיצה"ההגנה" כרוז פנייה אל ״ארגוני הפורשים" ובו קריאה להתפרק ולהתגייס

 לשרות העם. תשובת לת״י פורסמה בכ״ד כסלו, בכרוז, שכותרתו"תשובתנו ל״הגנה":

 "תשובתנו ל״הגגה"

 ה״הגנה״ הפיצה כרוז-פנייה ל״פורשים", בכרוז אנו גדרשים: "להתפרק ולהתגייס לשוות העם״.

 וזו תשובתנו:

 לא אותנו יש לקרוא להתגייס.

 אנו מגוייםים מזה שנים. ולא מנוייסים בלבד, לא רשומים בלבד. אנו חיים הרבה שנים תיי

 לותמים־ פרטיזנים, תיי רעב וסבל, תיי רדיפות ועינויים. וכל זה בתזית מלחמתנו, שאנו לוהמים

 שבע שנים תמימות להיםול השלטון הבריטי בארץ.

 וכי לשדות מי סבלנו ולתמנו ושתתנו דם?

 וכי אנו העסקנו את לותמינו בהצלת תיי בריטים?

 ובי אנו העסקנו את צעירנינו בעיקובים אתרי יהודים? בהכנת רשימות של יהודים כדי למסרם

 למשרדי בולשת בריטית?

 וכי אנו העסקנו את לוחמינו בהורדת ברוזיס של תנועות יריבים?

 אגו גלתמגו אך ורק לשרות העם. ואגו עשיגו את השרות הגדול הזה לעם, תיסול השלטון

 הבריטי. תנאי ראשון שאיפשו את שלב ״המדיגה״. אף לא יום אהד, אף לא שעה אתת הקריב לותם

 שלנו לעזרת השלטון הבריטי.
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 ועכשיו אתם קוראים לנו לשרות העם?

 ועכשיו אתם קוראים לנו להתפרק?

 ״לכל אומה, לכל מדינה דימוקראטית כוח צבאי אתד ויתיד הסר למדות האומה״.

 כך אתם כותבים ועל זאת תוהמים ללא הסתייגות.

 אבל היכן היא המדינה?

 והיכן היא הדימוקראטיה?

 לפי שעה הארץ סגורה; לפי שעה התוק הוא בריטי; לפי שעה גאסויס יהודים גם על ״נשק

 מגן״; לפי שעה אין עוד דימוקראטיה פח, כי חוקי תרום שולטים, כי מתגות הסגר קיימים, כי אין

 הופש-דיבור.

 אמרנו ואנו ההרים ואומרים:

 אכן, התנועה הפוליטית שלגו , שגלהמה בגשק לגירוש השלטון הזר, תכיר בשלטון העברי,

 במדינה העברית, בצבא העברי.

 ולפי שעה אין לו שלטון עברי, לא מדינה עברית, לא צבא עברי.

 ולפי שעה שליט כאן הבריטי, והוא מסית והוא רוצה, והוא רודף. והרי לא יעלה במותה של

 ה״הגנה" להגן ולהגיב גם על מעשי רצה בריטיים:

 כל זמן ששלטון זר פה — לא גתפרק.

 וכל זמן שאין דימוקדאטיה פה — אנו במחתרת.

 ואנו מגוייסים כאשר היינו עד כה בגופנו ובחיינו לשרות העם ואך ורק לשרות העם, כאשר היינו

 עד כה.

 תיהפך ה״הגגה״ לצבא עברי, תתגייס ה״הגנה״ לשרות העם ולא להצלת בריטים ולא למלחמה

 ב״פורשים״ — וידעגו כי צבא עברי הוא זה ותתוסל הפרישה הצבאית.

 במתתרת — ל״ר בכסלו תש״ת לותמי חרות ישראל"

 ובכן, המבוכה עדיין הייתה שוררת במרכז לת״י וכן בקרב השורות. לא מלחמה נגד הערבים ולא

 התפרקות והצטרפות אל כותות ״ההגנה״. אם מלחמה כנגד מי? מלחמה מנהלים נגד אויב. האויב,

 בריטניה, היא כבר מסתלקת. הערבים הם מבתינת ״יריב״, לפי השקפת עולמה של לת״י.

 ונגד ״יריב״ לא נלהמים בנשק, אלא בדרכי מאבק פוליטיים.

 מפקד התטיבה הלותמת עומד בפני מרכז לת״י ותובע: ״הגידו סוף סוף, לקראת מה עלי לאמן את

 האנשים? מתתרת? פרטיזנים? צבא?״

 גרא עדיין עמד על דעתו, כי"לא תהיה מלתמת עברית-ערבית״ וסירב לוותר עליה. תוך זמן קצר

 כל עמי מזרת התיכון ישתלבו בברית מלתמה נגד מדינת ישראל הצעירה. אבל גרא התקשה לעכל את

 העובדה שהאויב מספר אחד הפך להיות האויב הערבי, במקום האויב הבריטי.

 אבל המציאות טפתה על פני האמונה האנכרוניסטית. מעשי הרצח הערביים גברו והעצימו כל יום.
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 הויכוחים במרכז לת״י שנמשכו ימים אתדים, נדמו. תילוקי-הדעות נעלמו או נדתו לעתיד לבוא

 ונקבעו המטרות האסטרטגיות, לפיהן תנהל לת״י את המערכה בתזית הערבית:

 ״להרוס את מרכזי הפיקוד של הפורעים, לפגוע במנגנון שלהם, בראשיהם ומפקדיהם; לשחרר

 את השכונות העבריות מלהץ הכגופיות הערביות על ידי להץ נגדי בסיסיהן ועל השכוגות הערביות

 השכנות; להעניש את הכפרים הערביים המשמשים בסיסים להתקפה על התהבורה העברית ועל

 היישובים העבריים; לשים מצור כללי על הבסיסים העיקריים של הכנופיות על ידי ניתוקם מן העורף

 שלהם; להעניש את האתראים לרצת ולשוד״.

 ב-6 בדצמבר התקיפו אנשי לת״י בירושלים ברמונים את המערכת ובית-הדפוס של ״אל-וחדה״,

 עיתון התוסינים שעמד בראש תזית המסיתים. העיתון נסגר בגלל סרוב הפועלים לתזור לעבודתם.

 ב-15 בדצמבר, בתגובה על רצת ארבעה-עשר יהודים בידי לגיונארים, הותקף בירושלים רכב של

 הלגיון הערבי, תייל אתד נהרג, נשקם של שאר התיילים פורק והותרם. ב-26 בדצמבר הותקפו כלי-רכב

 של הלגיון הערבי על-הכרמל בתיפה. ב-30 בתודש הותקף כפר יעזור(היום: אזור), שממנו התנכלו יום

 יום לתתבורה העברית לירושלים. בתי-קפה, ששמשו מקום-רכוז לפורעים, פוצצו. למתרת היום נותקו

 פסי הרכבת, המוליכים ליפו. היתה זו תתילתו של הסגר יבשתי על יפו.

 התלטה זו הוסברה ב״תזית לנוער" במאמר"מתזית לחזית" (גליון ה׳ טבת תש״ת):

 ״ולפי שעה האוייב הבריטי הנסוג, הגסוג בהכרה, עושה מאמצים אתרוגים כדי לשקע את הארץ

 בדם ובשממח, כדי להחניק אותנו. ואם הוא נכשל בעצמו, הוא מלבה את אש השנאה הערבית.

 כך עברנו מתזית לתזית.

 לא ראינו בערבים אויבים, ראינו בהם לכל היותר יריבים, רצינו לדאות בהם, בהתאם למסורת

 שלנו, את אהד מבגי גזענו. אם כבני לוט, אם כבני ישמעאל, אם כבני ישו.

 בני לוט, עמון ומואב, התבוללו בקרבנו והיו אתנו לעם אחד. ודוד מלכנו הוא סימל אותה

 אתדות.

 בני ישמעאל, שרצו לתיות על הרבם, יצאו למדבר ונשארו בני-מדבר עד עצם היום הזה.

 ועם בני עשו היתה המערכה ארוכה.

 מה נפלאים ומה מובנים לנו דברי המדרש על שלש הדרכים בהן קידם יעקב את פני עדו. בדורון,

 בתפילה ובמלהמה.

 אף אנו ניסינו לשדל את ערביי הארץ בדברי תפילה, בדברי הסברה, כדבר איש אל אתיו. אף אנו

 ניסיגו לשדל אותם בדורון. הדי אין עוד ארץ ערבית אחת אשר הגיעה לרמת תיים כזו כרמת חייהם

 של ערביי הארץ. השמל ורפואה ועיבוד אדמה ממוכן ובתי ספד, הרי כל אלה יהיו להם לערביי הארץ

 תתת ממשל עברי. עשרות שנים טרם חכו לזאת ערביי עיראק או פלהי מצרים או בדואי סעודיה.

 וללא הועיל. כי בינינו לבין העם הערבי הפשוט התיצבו הסוכנים הבריטיים ומשרתיהם האפנדים
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 הערביים.

 ועל כן לא נותרה אלא הדרך השלישית. דרכם של החשמונאים באדום. דרך המלחמה והכיבוש.

 וכשם שאמרנו לפני שבע שגים: גרש נגרש את השלטון הבריטי הזר והאוייב, כך אנו אומרים

 היום:

 אם לא יבתדו בני ערב בדרך בני לוט או בדרך בני ישמעאל ולא ישמעו לא לתפילה ולא לדורון,

 הרי תהא להם מלהמה.

 וכשם שהיינו מעטים באמרנו לפני שבע שנים: ננצת את הבריטים, ורבים השבונו למטורפים, כך

 אנו אומרים היום — ויחשבו רבים מה שיהשבו:

 המולדת העברית בגבולותיה ההיסטוריים כבש תיכבש בידי לותמי תרות ישראל״.

 ואילו לציבור יצאה הודעה בשם מרכז לת״י על סיבת השבת מלתמה לפורעים ועוזריהם על מטרות

 מלתמת לת״י בתזית הערבית:

 ״הודעה

 המאורעות שאדעו בארץ, מאז חחלטת או״מ, הוכיתו כי האימפריאליזם הבריטי ההליט, לאתר

 כשלוגו הצבאי והפוליטי, להפעיל את בעלי בריתו מקרב הערבים. בסיועו הישיר והגלוי של השלטון

 הבריטי ובאמצעי טירור, חצליח הוועד הערבי העליון להשתלט על ההמונים הערביים, אשר מרצונם

 התופשי ומתוך האינטרסים שלהם עצמם, לא היו נוהנים יד ומשמשים עורף לפורעים. סימני הולשה

 מצד העם העברי רק יתלישו את הרצון וכוה ההתנגדות של המוני ערב למסיתים.

 בינתיים, כנופיות ערביות מורכבות משודדים מקצועיים, הרפתקנים מהארצות השכנות בהדרכת

 פסולת בריטית, סרבית, נאצית, פולנית, מתקיפות שכונות עבריות, פוגעות בעוברים ושבים, בזקנים

 גשים וילדים, ברופאות ואתיות, מתכווגות להשמיד ישובים מבודדים, לפגוע בתהבורה ובאספקת

 העברית.

 לאור מצב זה התליטו לותמי תרות ישראל להשיב מלחמה לפורעים ולכל עוזריהם.

 ואלו המטרות אשר לותמי תרות ישראל קבעו לעצמם בתזית זו:

 1. להרוס במידת האפשרות את מרכזי הפיקוד של הפורעים, לפגוע במגגנון שלהם, בראשיהם

 ובמפקדיהם.

 2. לשחרר את השכוגות העבריות מלהץ הכגופיות תערביות על-ידי לחץ גגדי על בםיםיהן ועל

 השכונות הערביות השכגות.

 3. להעניש את הכפרים הערביים, המשמשים בסיס להתקפה על התחבורה העברית ועל

 יישובים עבריים.

 4. לשים מצור כלכלי על הבסיסים העיקריים של הכנופיות על-ידי ניתוקם מן העורף שלהם.

 5. להעניש את האהראים לרצה ולשוד.
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 בהתאם לכללים דלעיל בוצעו ע׳׳י לותמי תרות ישראל, עד כה, הפעולות דלהלן:

 1. ביום כ״ג בכסלו — תתקפה על המערכת ובית-הדפוס של עתון-ההםתה תתוסייני ״אל

 ואחדה״ בירושלים. תעתון גסגר בגלל סירוב פועלי-הדפום לתזור לעבודתם.

 2. ביום ב׳ בטבת — התקפה על מכוגית של חלגיון חערבי בירושלים, לאחר רצח

 הלגיונרים בבית־נבאלל. חייל אהד נהרג, הנשק פורק.

 3. ביום י״ג בטבת — התקפה על מכונית הלגיון הערבי על הר הכרמל בתיפה.

 4. ביום ט״ו בטבת — התקפה מרוכזת על ריכוז פורעים בשכוגת רוממה בירושלים ובכפר

 ליפתא. בתים ששימשו מקומות-ריכוז לפורעים, פוצצו,אנשי כנופיות הוצאו להורג

 5. ביום י״ז בטבת — התקפה על כפר יזעור, אשר ממנו הותקפו פעמים מספד אוטובוסים

 עבריים. בתי-קפה ששימשו מקומות-דיכוז לפורעים, פוצצו.

 6. ביום י״ת בטבת — נותקו פסי-הרכבת המובילים ליפו. תנועת-הרכבות בין יפו ושאר

 תלקי תארץ נפסקה.

 7. ביום י״ט בטבת — הותקף ופוצץ בית בשוק-אל-יהוד במנשיה. בית זה שימש עמדה

 אסטרטגית תשובת לפורעים שהתקיפו את תל-אביב.

 8. ביום י״ט בטבת — תתקפה מרוכזת על שכוגת קטמון וכפר-מלהה ליד ירושלים.

 ממקומות אלה יצאו כנופיות פורעים לפעולות ההתקפה וההטרדה נגד השכוגות העבריות.

 בתים פוצצו ואנשי־כנופיות נקברו תתת עיי-המפולת.

 9. ביום כ״ב בטבת — הותקפו ופוצצו משרדי ״הוועדה הלאומית״ ביפו. לפי ההוכתות

 אשר בידנו שימשה ״ועדה״ זו מרכז-תפיקוד לכל כנופיות הפורעים באזור תל-אביב. היא

 קיבלת את הוראותיה ישר מן המופתי.

 ההתקפה בוצעה לאתר בדיקה יסודית של המקום ועיקוב ממושך אתר הנעשה במשרדים.

 לוחמינו תזרו בשלום לבסיסם.

 10. ביום כ״ג בטבת — נותקו שנית פסי-הדכבת המובילים ליפו, לאתר שתוקנו ובטרם

 הודשה התנועה.

 לוחמי חרות ישראל יוסיפו גם להבא לפעול להגנת הציבור העברי ולתיסול הפרעות והפורעים.

 לוחמי חרות ישראל יתאמצו להקפת כי פעולותיהם תהינה מכוונות תכליתיות ויעילות.

 במתתות — כייר בטבת תש״ח לותמי תרות ישראל״

 גם לאתר ביצוע פעולות לח״י הראשונות נגד הערבים, לא משך מרכז לח״י את ידיו מנסיון להגיע

 להסכם עם ״ההגנה״ לשיתוף פעולה נגד הכנופיות הערביות. ל״הגנה״ הוצע קו אחד וחזית אתת -

 גם נגד הבריטים ו״הלגיון הערבי". אם אין ה״הגנה" מוכנה לפעול נגד הבריטים, מוכנה תהיה לחייי

 להסכים להסדר בתזית הערבית בתנאי, שתינתן יד תפשית בתזית הבריטית - נאמר ע״י לח״י.

 "ההגנה" לא הסכימה לתנאי זה ולח״י ראתה את עצמה תופשית לפעול גם בתזית הערבית.



 תמונות





 תמונות | 325

 הסראיה ביפו לפני ואתרי הפיצוץ



 326 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 מכונית תופת בדרכה לשכם - אלישע אביזוב
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 328 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 יציאה לפעולת תבלה במנשיה



329 I תמונות 



 330 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 בית הסוהר המרכזי בירושלים,

 הקיר הדרומי שמתתתיו נתפרה מנהרה דרכה ברתו לותמי לת״י ואצ׳׳ל



 תמונות 1 ו33

 מוקש דרכים



 332 | ספר תולדות לותמי חירות ישראל

 עוצר ברחבי העיר



 תמונות | 333

 עוצר בירושלים



 334 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 נעצרים מובאים לחקירה וזיהוי



 תמונות | 335

 כנס של המטה הכללי הבריטי לדיון בבעיות הטרור, 947 ו



 336 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 מרכז הבקרה במפקדה הראשית בירושלים



 תמונות ן 337

 מעפילים מגורשים ע״י הבריטים לנמל המבורג, 1947



רות ישראל  338 | ספר תולדות לוחמי חי

1947 , ת ו ר ת ת מ ת ה ת ל א ק ש ש ן נ ס ת  גילוי מ



 תמונות | 339

 רוצתו של אלכסנדר רובוביץ, רוי פארן



 340 1 ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 מעטפות נפץ
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THURSDAY J UN II 5 IV« Walhrr: Cnolrr• (•ir 1»rtod» ULl-X. I I 
l-11-l11inj:11.11 :'1״׳ pm in Uu nm 

I : lEPMOa 2: Charity tJOnniSOn warning: ELECTRICITY corfts 

! i ־ . ׳ :n c;.ĉ ו cJ׳.: : : ב fo l££3a Jfcxr K ׳j// ק ׳ O S £ W w'fal on secrecy list 

€ B I ? P S 9 STEACHEY ESCAPE 
BQMES I N T H E POST 

Girl c l e r k uncovers 
t e r r o r p l o t 
Express Crime Reporter PERCY HOSKINS 

^ H R E E senior members of r h t Government—- Sir Stafford 
Cripps, Mr . John Strachcy and Mr. Ar thur G r e e n w o o d — 

were sent bombs through the post f rom Italy yesterday. Mr . 
Strachcy's was in a parcel, rho others in letters. A l l are believed 
to come f rom a terrorist gang. 

Two more explosive tetter.*• arrived a( (he 
War (Wire, and three went to public men with 
links wiili 1'ukv.tine. 

'Ilu• liuiiilis iliil tin i l : i i i i : i |>i '— I«T ; I I IM־ I I (jill wlm Ihnitlli-il MM- lirsl WWvv I H T * I I . U • Mispiiiou•*. Slu• is Miss V. M, Hnsilcn, t-i)iiliilt-iiti:il •.Ink U> Sir Sliillunl. 
Slip w  jrling the mull yeslrrday morning; on the*•. ״

sixMi lliwr of ihr Hoard of Trade*• hcadquartera In 
Miilb.uin. 8:W., when she came to a letter with an 
!Lilian -itaiiip, marked "Personal and Confidential" 

,lixide the letter was a serund envelope, marled in 
ine MI.lie w:iy Mi*«J Riisden did not open I L She handed 

i • ׳ • ־ f i n '•?!^ «: 

l e t l e r : E d e n 
c a r r i e s o n e 

- ? - M ״ I • ! A L L A G H E R :.I... « . • . . ״ ־ . 

I »־1 T D M ' n ' '״.״- ' '""״••"•׳.. 
S , . , Q ? n * tworwto l i e ie c la imed 

ton igh t tha i ihe i r " E u r o p e a n f i gh t .n , , 
g roup wa» reapomib le fo r the exp lo . i ve 
s received hy M• ׳: •׳ r . B e v m , M r . Eden 
and nine o ther p r o m i n e n t Br i tons. 

 שרים בריטיים שקבלו מכתבי-נפץ
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 מתנה המעפילים בעתלית
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 בית האמונים ברעננה בו נרצחו נערי לח׳׳י והחללים
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 ילדי רעננה - החלללים
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ת 1 353 ו נ  תמו

 מפת גבולות החלוקה





 שער תשיעי

1948 
 לקראת הקמת המדמה
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 פרק חמישים וארבעה

 סיכומי תש״ז

 שנה טובה

 ה״מעש״(גליון ס׳ תש״ח):

 ״שנת 1947 (תש׳׳ז) שנה טובה הייתה. שנה ברוכה הייתה.

 בספר הזכרונות הגדול אשר בו כותבת היד את ההיסטוריה, תיכתב שנה זו כשנה טובה, בי

 הייתה זו שנת מלחמה.

 איש לא ידע ואיש אינו יודע עוד היום, שבשנה זו היה גם איזה כינוס של אנשים שנקרא קונגרס

 ציוני. איש אינו יודע עוד היום להגיד לשם מה הוא בא לעולם, בשם שאין איש יודע היום לשם מה

 בא אותו אוסף אחרון של השנה אשר שמו ״ועד-פועל ציוני״.

 איש לא יפקוד ולא קכור את עשרות הכינוסים וההחלטות והשבתונים. אבל שני דברים יזכור בל

 איש, כי שני דברים תזכור ההיסטוריה: המלחמה בים והמלחמה במולדת.

 ההעפלה והמחתרת הלוחמת.

 מלחמת העם למולדת ומלחמת המולדת לעם.

 שני אלה בלבד היו בשנת תש׳׳ז בגדר מעשה, ועל כן שני אלה בלבד הם בגדר ההיסטוריה.

 ההעפלה הוכיחה, כי אין מעצור וסבל, אשר ימנעו את העם העברי מדרכו למולדת.

 מלתמתה של המתתדת הוכיחה, כי אין כמות צבא ואין כוח משטרה ואין אמצעי פרובוקציה ודדך

 תככים בידי האוייב כדי לשלוט במולדת העברית בהתאם לרצונו.

 המעפילים על הים והלוחמים ביבשת — עמדו במבתן.

 ודאי שלא עמדה במבתן עדת מנהיגים ננסית, שנבהלה ונדהמה ונסוגה והטילה על מרבית

 הנוער העברי והציבור העברי אי־פעילות, נגד רצונו של הנוער, נגד רצונו של הציבור. הנוער כולו

 והציבור כולו היו מוכנים לקחת חלק בגופם וברכושם במאבק. לא היה די כוח בהם, כדי להתמרד

 נגד ההנהגה הבוגדת. אן היה די כוח בהם כדי להתנגד לנסיונות להפנות אותם נגד הלוחמים. וגם
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 זה מבחן מםויים,

 אד את אלה לא תזכור ההיסטוריה. היא לא תזכור את אלה שלא עשו דבר. היא תזכור את כל

 העושים. את כל מי שעשה בגופו להפגנת רצון העם לעלות למולדת. את כל מי שעשה בגופו להפגנת

 רצונו של העם לחרות המולדת.

 ולא הפגנה בלבד.

 גם חזית ההעפלה וגם חזית המתתרת עולות לו לאוייב בקרבנות רבים, קרבנות בנפש, קרבנות

 בכסף וקרבנות במרץ. וכל אלה אינם נמצאים אצלו בשפע.

 שתי החזיתות גס יחד החלישו במידה ניכרת את גופו ואת רכושו ואת עצביו של האוייב.

 ועל כן הצוו הוא:

 ניכנס לשנת תש״ח מתוך הכרה ברורה.

 יהי גורל התוכניות והדיונים באו״מ אשר יהיה — השליט האוייב כאן היא בריטאניה. היא

 הסוגרת שערים, היא המגרשת אתים, היא המתניקה כל פיתות, היא המסכסכת בין שכנים ובין

 אחים, היא שוכרת כנופיות ערבים, היא סוחטת מהנהלת הסוכנות ומה׳׳המה״ מלחמה ב״פורשים״,

 היא האוייב מספד א׳ של העם העברי והמולדת העברית.

 והיא נמצאת במשבר.

 נכה בה, אתים. נכפיל, נעסיק את הצי שלה בימים ובתופים, נעסיק את הצבא במולדת, נקרע את

 עצביה, נמתת את פחדיה, נפגע בכלכלתה, בגוף ובנפש ובחומר.

 תהא תוכנית או׳׳מ מה שתהא — לא נרשה, שזו המנוולת, הבוגדת, תהי כאן המגשימה, ובידינו

 הדבר.

 לפני שנתיים עוד לעגו לנו בדברנו על גירוש הבריטים. היום אין לועגים עוד.

 בידינו הדבר!

 נמאיס עליהם. תעלה ישיבתם פה בכסף ובנפש. יש גבול לקדמות, אשר האימפריה יכולה לתת

 תמורת ישיבתה פה.

 בתש׳׳ז קידמנו את התהליך.

 בתש״ת יכולים אנו לסיימו.

 אם ייעשה המאמץ המשותף, מאמץ הלותמים ומאמץ המתרימים. מאמץ עם לותם על תרותו

 בים וביבשה, במרי ובקרב מתוך אמונה ובטחון, ללא פתדנות וזתלנות.

 שנת תש״ת. תהא זו שנת מנוסתו של האוייב. בידינו הוא!״

 כ>צד הגענו?

 מתוך מאמר בחוברת ״במחתרת" טבת, תש׳׳ח, שבא לסכם את ההישגים והכשלונות של המחתרת

 בדרך המלחמה לסילוק השלטון הזר:
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 ״כיצד הגענו להישגים? כיצד הגענו לכשלונות?

 גם לאלה, גם לאלה סיבות הנעוצות בתנאים אוביקטיביים ובגורמים סוביקטיביים. תנאים

 אוביקטיביים הם אלה שאינם תלויי ם בנו, אלא שאנו יכולים בכותנו הסובייקטיבי להשתמש בהם

 ולנצלם. להעלות מפרשים ולשבת על יד ההגה. להילחם ברוחות רעים, להתנגד להם ולדעת לנצל

 רותות.

 משתק כותות זה, יש צדדים בו הניתנים להיתשב, יש צדדים בו שאינם ניתנים להיתשב. אוי

 לה לתנועה שאין לה תנאים אובייקטיביים נותים או שאין היא רואה את המציאות האובייקטיבית

 ופועלת בחלל ריק. ואין תועלת במסיבות אובייקטיביות, אם אין תנועה שתבין אותם ותרצה ותדע

 לשלם.

 אמיתות פשוטות אלה יש לזכור כשבאים לסכם פרשה ולפתות פרשה. ורק בפרשיות אנו דנים

 כאן, לא בתורה. בתורה לא חל שינוי. התורה היא שחרור המולדת למען העם. החזרת העם למולדת

 והקמת מלכות ישראל ככלי וכביטוי לכות היצירה העברית הקולקטיבית.

 מתורה זו אין לגדוע, על תורה זו אין להוסיף, הפוך בה והפוך בה והכל בה.

 אם יש לגרוע או להוסיף, לסיים או להתחיל, להאריך או לקצר הרי זה בפרשיות.

 להלן נעמוד על כן על מה שהגענו״.

 "א. הפ>נו> זזבו«ט>

 הישג זה הוא כולו תיובי. הישג זה הוא שלנו. אנו פתתנו באש נגד השלטון הבריטי. אנו הגדרנו

 אותו כצבא כובש, צבא זר, ואנו ראינו את האפשרויות לתיםולו. אפשרויות אלה הפתיעו אותנו

 במהירותן בלבד, אך לא בקיומן. מכיוון שראינו באימפריאליזם הבריטי את האוייב מספר א׳ של

 העם העברי רוכזה כל תעמולתנו וכל מלתמתנו כלפיו. זה היה עמלק שעמד כשטן בדרך העם העברי

 למולדתו. מלתמתנו היתה מלחמת רפידים. עוד המדבר רתב. עוד אויבים בדרך, אך עמלק היה אוייב

 ראשון שבו נלתם העם העברי בנשק ביד, נלתם ויכל לו.

 ריכוז זה שריכזנו את מבטנו, דברנו וזרוענו על אוייב זה הוא שגרם מבוכת מה בקרב אנשים

 מספר. מצד אהד הרי כולנו יודעים ואנו מדגישים זאת הדגש ותזור, שאיפריאליזם זה שאינטרסים

 תיוניים לו כאן, רק נסוג לתפירות תדשות, לצורה הדשה, אולם עצם הפינוי הצבאי והשלטוני הישיר

 מעלימה מנגד עינינו בצורתו המוחשית הזו שהתרגלנו אליה והתנסינו יפה ובהצלחה בדרכי הפגיעות

 בו. מעתה נוצר מצב תדש. אימפריאליזם זה בתוספת אימפריאליזם-אמריקאי-בעורף יבצע את

 שלטונו לא בגופו המוחשי כי אם בצורות חדשות, אשר דרכי מלתמתנו עד כה אינן מתאימות להן

 עוד.

 נוסף על כך: ריכוז זה של כוחות מול האוייב האחד, עלול היה ליצור מצב נפשי בניגוד להגיון

 המנתת. בהגיון המנתת ידענו תמיד שעד לנצתון הסופי והגשמת המטרה השלמה צפויים לנו שלבים.

 הגשמה חד פעמית יכולה לבוא רק ברגעי התמוטטות כללית בסדרי העולם הבינלאומיים, שאז
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 נקבעות עובדות מהפכניות. אולם הריכוז במלתמה בשלטון הבריטי יצו בכוח כל אותן השנים

 של המלתמה באוייב זה, כעין מצב נפשי אבטומי, בו האמינה הנפש מעבר לשכל, כי גירושו של

 האוייב מביא עמו את הגאולה ממש. ומכאן אותו רגש כפול שהתרגשנו בבוא הודעת הפינוי וסימני

 התגשמותו. השכל חגג את נצתונו ושמת, הנפש לא שבעה, השכל ראה את נכונות הערכתנו, דרכנו,

 ובכל זאת מר היה לבנו עלינו ביתוד לנוכת הצהלה האווילית. התזון שבלב לא נתמלא, על כן אכזבתו.

 השכל המתווה את הדרך, היו לו סיבות לראות צדדים תיוביים.

 הפינוי הבריטי והערכה הדשה את העם העברי הם שני הישגים השובים ושניהם הודות למחתרת

 הלותמת שלנו. בריטאניה אינה יכולה היום לעמוד מול מלתמה כזו, המוני אמריקה מעריצים מלתמת

 שחדור (ובשטח זה ורק בשטח זה של מתן פירםום, עשה פיטר ברגסון שירות מסויים לעם העברי).

 רוסיה מתשיבה מלתמה כזו. ברור שהפינוי הבריטי הוא חלקי. ולא רק שתבואנה צורות השפעה

 תדשות. אין אנו שובתים כי למעשה יתנה צבא בריטי במזרתה של ארץ-ישראל, כביכול על פי

 הסכם-ידידותי שנתתם עם ״מדינה״"חופשית״ של עבדאללה. אנו לא הכרנו בתוקיותו של המאנדאט

 הבריטי אשר בכל זאת היתה עליו גושפנקה של תמשים ושתים אומות, על אתת כמה וכמה שלא

 נכיר בתוקיותו של הסכם עבדאללה-בריטאניה, כי בעצם מלכותו זו של עבדאללה לא נכיר ואיך נכיר

 בהםכמיו? הצבא הבריטי בעבר הירדן הוא צבא זר, כשם שעבדאללה הוא ״מלך״ זר. לא זרים הם רק

 רבע מיליון הפלתים והבדואים במרתבי עבר הירדן ודינם הס כדין עשרות אלפי הפלתים והבדואים

 בנגב. ובכל זאת אין להנית שנוכל בזמן הקרוב ביותר להילתם בצבא הבריטי הזה ואי-מלתמה זו

 אל-נא תתפרש כהשלמה. לא התקפנו גם מתנות צבא בריטיים בתלקים שונים בתלקה המערבי של

 הארץ, כי פשוט לא יכולנו. וזהו הטעם היחידי שלא נעלה לפי שעה להילחם בצבא הזד התונה בעבר

 הירדן. דבר זה חייבים לוחמינו לזכור בכל המסיבות.

 ובנוגע לפינוי מארץ-ישראל המערבית, הרי פינוי זה כמעט שאינו מוטל בספק. ״כמעט״ אנו

 אומדים, כי רק התפתתות מפתיעה בינלאומית, או הסכמה מרצון של ה״מדינות״ המוקמות יכולה

 למנוע אותו. על כן ההפוגה שהכרזנו עם הודעת הפינוי כותה יפה גם להבא על כל הםתייגויותיה,

 בלומר: על פרובוקציות נענה. אולם עיקר הטעם הפוליטי של הפעולות ניטל ערכו, וגם אם נדע

 להבא מניין בא הנשק לידי פורעים ערביים לא נוכל להילתם מלתמה ישירה בבריטים, כשם שלא

 נפוצץ את וול-סטריט עבור מחירי נפט גבוהים בארץ.

 המתתרת הלותמת נוצרה בתוך ומתוך השלטון הבריטי האזרהי והצבאי הישיר. עם תיסולו של

 שלטון ישיר זה ניטלות המסיבות וניטלות הצורות שנולדו מתוך אותן הנסיבות. כשם שהתנגדנו

 תמיד לסיסמת ״רק כך״ ביתס לרובה, כן יש להתנגד גם ל״רק כך״ ביתס לצורות המתתרת. מניין

 בכלל הצורך לדבר על כך? האם אין זה פשוט ומובן, שאין קדושה במכשיר כי אם במטרה והמכשיר

 מתתלף? אמנם זה פשוט, אולם מתוך דבקות של שנים במכשיר אתד, ביתוד שדבקות זו ספוגה סבל

 ודם, נוצר יתס אהבה גם למכשיר עצמו, המכשיר דבק לנפש, דבק לבשר ולדם והפרידה ממנו קשה.

 משל למה הדבר דומה? לאותם הגעגועים שמתגעגעים רבים מקרבנו לימי הלינה בפרדסים, לימי

 כרוזי הסטנםלים הדהויים שהודפסו בזיעה וברעב. במשך הזמן רכשנו מכונות דפוס. ייתכן שאנו
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 עומדים לפני רכישת מכונות דפום ממין הדש לגמרי שאנו טרם השתמשנו בהן. את הםטגםלים

 נלטף, נלטף ו... נטמינם. נטמינם, לא נשברם. בסיכום פרשה זו:

 1. סיימנו את דרך המלתמה הישירה בשלטון הבריטי בארץ־ישראל בנצתון, השלטון הבריטי

 מתתםל.

 2. לא סיימנו את דרך המלתמה באימפריאליזם הבריטי שעמד תמיד מאתורי השלטון

 הבריטי, אולם מכיוון שהאימפריאליזם שינה את מכשיר שלטונו, עלינו לשנות את מכשיר

 מלתמתנו.

 3. במידה שיש לנו"חשבונות״ ידועים עם בריטים ידועים, לא נשבח, לא נםלת.

 4. במידה שנוכל לגרש את הצבא הבריטי מאותם חלקי הארץ שהוא יישאר בהם, נעשה זאת,

 לא נכיר בכל ״הסכם״ להישארות צבא זר בשום תלק מהארץ.

 ג. חלוקת הארץ

 לעומת הישג הפינוי הבריטי, אנו עומדים בפני הכשלון והאסון של תלוקת הארץ.

 חלוקת הארץ באה כתוצאה מהדיון הבינלאומי בבעייה. דיון אשר מעצם טבעו שואף להגיע בכל

 דבר לידי פשרה. בימי מלתמה ההכרעה היא בידי הכוה. המנצת מכתיב תנאים. אולם, הפעם הנצתון

 לא היה על היריב הטוען אף הוא לבעלות הארץ, כי אם על השלטון האימפריאליסטי. השלטון הזה

 נסוג; מטעמי פרםטיז׳ה הוא לא חיכה עד שהמוסד הבינלאומי יצווה עליו את הנסיגה, כי אם הודיע

 על כך לפני כן, לאחר שראה שמצבו הבינלאומי הוא כזה שלא יקבל סיוע בדרך השלטון הנוכחי.

 אולם הוא הצלית להעלות את הבעייה כבעייה יהודית-ערבית, דבר אשר לא יכולנו למנוע אותו, כי

 אמנם תלקים רבים מקרב הערבים, אם מרצון עצמי, ואם מתמיכה ולתישה בריטיים, טוענים לזכות

 בעלות על הארץ. לו היינו בחזית המלהמה נגד הערבים וניצתנו אותם, הרי אנו היינו מכתיבים את

 התנאים, אך לא היינו, ובמציאות של שלטון זר בארץ, אף לא יכולנו להיות בתזית מלתמה נגדם.

 האם אפשר היה לצפות לפסק־דין מסוג אתד מצד או״מז לא. ובכל זאת לא התנגדנו להעברת

 הבעייה לאו״מ, כי היה בזה משום הוצאת המונופולין מידי השלטון הבריטי. אך בפני מוסד בינלאומי

 זה תייב היה העם העברי להופיע לא כשם שהופיע, תגרן וותרן, כי אם בתביעתו המלאה על ארץ-

 ישראל השלמה. הופעתם העלובה של הציונים באה כתוצאה מאותן שגיאות היסוד שציינו תמיד את

 הציונים, גישה של מתפשי מקלט ולא של משתררי מולדת.

 הפינוי הבריטי היה צורך דתוף ותנאי ראשון ליום שרות השתרור. ואם לא לשתרור מיידי הרי

 לפתות, להכנת השתרוד. בהמשך השלטון הבריטי היינו מגיעים בהתחלה להקפאת היישוב ואתר

 כך לדלדולו אם לא להשמדתו. המתיר שאנו משלמים עבור הקלה זו היא פתיתת תזית תדשה שלא

 רצינו בה, אך היא קיימת בין אם אנו רוצים בה בין אם אין אנו רוצים בה. לו יכולנו היום להכריע

 הכרעה צבאית, לצאת לכיבוש המולדת מידי הכיתות הערביים המזויינים ברשיון ובלי רשיון, תייבים

 היינו לעשות זאת, תייביס היינו להכין את המצעד הצבאי ליום הפינוי הבריטי. אמנם לכאורה
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 קיימת התלטת או״מ, אולם ראשית, אין אנו יודעים מה יהיה על או״מ בכלל עד אותו זמן, שנית:

 הרי אף הערבים לא קיבלו עליהם את ה״פשוה" של או״מ, ואם צד אתד אינו מקבל אותו, אף הצד

 השני אינו צריך לקבל אותו. היתרון יכל היה להיות בזאת שלאו״מ אין צבא ואין גם לתשוב שיוכל

 לארגן ולשלות צבא. זה יתרון או׳׳מ על בריטאניה (כמובן יתרון בשביל מי שרוצה ומוכן להכרעה

 צבאית) ובכן, מה מונע אותנו מצעד זה של מימוש הכיבוש עם הפינוי הבריטי? מונעת אותנו אן

 רק תולשתנו. ובאמרנו הפעם ״כולנו״ ״חולשתנו׳/ הכוונה בכינוי זה ״נו״ היא לנו, לתנועת לת״י,

 אולי גם בצירוף האצ״ל, כי אין ספק שבנידון זה היינו מגיעים להתקרבות אם לא לאיתור. אולם

 גם כותותינו המשותפים אינם מספיקים למפעל צבאי זה. כי הדי לא דומה מלתמת מתתרת ״פגע

 ובדת״ הבאה לעייף את השלטון, לייקר את ישיבתו כאן ולהכריתו לעזוב את הארץ, למלתמת כיבוש

 נגד אוכלוסייה היושבת בארץ וביתוד לנוכת העובדה של תוסר בסיסים בשטתים עצומים. הצבא

 הבריטי יכול היה לשלוט בארץ ובצבא מועט כל זמן שלא היתה כל התנגדות לשלטונו, עם התתלת

 מלתמת התרות נזקק כבד לצבא גדול ומצוייר ובתשבון האתרון אף אלה לא עמדו לו והוא נכנע. לו

 יכולנו לכבוש את תלקי הארץ הפנימיים ואת עבר הירדן ולהתזיק בהם בתוזק יד, עד ליישובם המלא,

 הצפוף על ידי יהודים, הרי היינו יכולים להתגבר על התנגדות פרטיזנית ערבית. אולם אין בכותה של

 המתתדת העברית המאותרת לבצע פעולה כזו. לו ה״הגנה" היתה מוכנה מבתינה פוליטית, אפשר

 להניח כי היו סיכויים להצלחה, גם מול התערבות מדינות ערב שכנות. כי מול התערבות זו היינו

 ודאי מקבלים תגבורת בדיד הים, מתון* הנתה של נייטרליות מצד המעצמות הגדולות, נייטרליות

 הבאה מתשש הסתבכויות במלתמת עולם.

 אולם עובדה שאין אוכלוסיה עברית בפנים הארץ ובעבר הירדן. פירושו של דבר: אין לנו בסיסים.

 יתירות קרב עבריות יכולות להיכנס, להדור, להכות, אבל הן מוכרתות לסגת לתהומי האיזורים

 המיושבים יהודים, אתרת יבואו במצור, ברעב ובתיםול. זוהי עובדה שאין להתעלם ממנה. ומכיוון

 שאנו תנועה ריאליסטית באמצעיה — ולא רומנטית ולא מטיחה ראש בכותל, אין אנו עושים

 מעשה צבאי היום בשטהים מעבר לאזור המיושב יהודים. ודאי שיש לציין בצער עובדת תולשות

 אלה. כדאי להבין לאור זה את הצד ההיובי שהיה בדיד המפעל והבנין, בדיד ההליכה להתישבות

 למקומות רתוקים. ואנו גם לא טענו נגד שיטה זו, טענו נגד ההפרזה שמפריזים בהקמת נקודות ישוב

 בנקודות שכבד הצפיפות גדולה שם (השרון, העמק) ונגד ה״רק כד״ של דרד זו.

 וכדאי גם לציין בצער את העובדה שהמתתרת העברית לא גדלה בממדים כאלה שהיא תוכל

 להוות בעצמה את הצבא העברי. אף אם נהטט ונמצא פגמים סובייקטיביים אד אם נרצה להיות

 מבקרים קיצוניים כלפי עצמנו ולראות שגיאות בתעמולה, באירגון ופו/ לא יעלה בדעת איש להגיד,

 שיכולנו בתנאים שהיו להגיע לממדים גדולים בכמות, לעשרות אלפי לותמים. מדי פעם בפעם

 נפלו חלל או בשבי ממיטב הלותמים, מידי פעם בפעם התהווה ״תור״ במנגנון. מפעלי ההעפלה

 וההתישבות שימשו להמוני נוער תתליף אקטיביזם התוסס בהם.

 כף, נוסף על עובדת חלקי הארץ ללא אוכלוסיה עברית, ללא בסיסים, קיימת עובדת תלקו של

 הנוער שהוא לותם רק תלקו. על כד ניסתנו ואמרנו:
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 חלקה של הארץ משוחרר כנגד חלקו של העם שעלה להתישב וכנגד חלקו של הנוער שנלחם

 בניסוח זה מובטלים הצדדים האובייקטיביים והסובייקטיביים שבחלוקת הארץ.

 לו עלינו יותר ארצה והיינו מתרכזים בשתיים שלוש ערים ולא יישבנו יותר את הארץ בנקודות

 רתוקות - לא היה דיינו.

 לו עלינו ויישבנו אותה יותר אן לא נלתמנו עליה יותר — לא היה דיינו.

 כי אין שתדור ללא מלתמה, אך אין מלתמה ללא עורף וללא בסיס מספיק.

 התלוקה היא עובדה. טרם הותלט עליה באו״מ, כעובדת תלוקת העם בין מיליונים רבים במדבר-

 הגולה ובין מאות אלפים במולדת, כעובדת תלוקת ההתישבות בארץ בין שטתים מיושבים על ידנו

 ובין שטתי מדבר-טבע-ואדם שלא תדרנו לשם, כעובדת תלוקת הישוב בין קומץ לותמים ובין

 המונים שאננים או מותעים ומדומים, על ידי הנהגה בוגדת ותבוםנית.

 תלוקתה המדינית של הארץ מתבססת על שלוש ה״תלוקות״ האלה. לולא ׳׳חלוקות״ אלה, לא

 היה יכול אפילו או״מ ברצונו העז לפשרה בכל מקום למנוע את מלתמת השתרור המיידית ואת

 הגאולה השלמה לאלתר. על יסוד ״חלוקות״ אלה יכול היה האו״מ, ומאתוריו המעצמות הגדולות,

 להפעיל את מכונת התיתוך הקרויה בלשונם: פשרה, בלשוננו: אי-צדק, אסון, כשלון. אי־צדק כלפי

 העם העברי, אסון כלפי כל הארץ, כשלון לגבי הנוער העברי שלו נלתם כולו, יכול היה לקבוע עובדות

 אתרות.

 דק אתרי ניתות זה אפשר וכדאי לבוא לראות את תלקם של האתרים; הגורם האשם ביותר

 הוא כמובן הגורם הבריטי, הוא אשם בכל ה״תלוקות״. הוא אשם שאין היום כבר מיליונים יהודים

 בארץ. הוא אשם ששטתים גדולים של הארץ נסגרו בפנינו והוא הוא שעל ידי אכזריותו וערמומיותו

 וגמישותו מצד שני, היה שותף להנהגה בוגדת ותבוסנית בטמטום הנוער ומניעתו מלהצטרף כולו

 למלתמת התרות.

 עתה נוסף לו כמובן הגורם האמריקאי. במאמרי ה״מעש״ נותתה למדי עמדתה זו של אמריקה

 שהסכימה לתלוקה, מה שהציונים רואים זאת כ״עזרה״ ואנתנו — כבגידה. בשביל אמריקה היתה

 זו פשרה בין האינטרסים האימפריאליסטים הרתוקים שלה ובין הצרכים הפנימיים הקרובים. בין

 איבתה כלפי בריטאניה לבין פתדה מפני רוסיה.

 לגבי רוסיה היתה התלוקה צעד קדימה לטובתנו, הן לאור עמדתה השלילית המותלטת עד כה,

 הן לאור הפרינציפים האידיאולוגיים שלה, שעם כל הגמישות היא מתאמצת תמיד להיראות כאילו

 אין היא סוטה מהם, גם אם במשך הזמן הסטיה הולכת וגדלה בהתאם לצורך. גם כשאנו רואים את

 מלתמתה להגדלת השטת של המדינה העברית, ברור לנו שברגע זה אי אפשר היה לצפות ליותר

 ממנה. אין גם לשכות שבכל זאת הצד היהודי היה מיוצג על ידי בעלי האוריינטציה (נוגע לבעלי

 מניות) האנגלו-סכסית. ננית לרגע שבראש המשלתת העברית התובעת תלוקה עמדו לא וייצמן,

 סילבר, ושרתוק, כי אם ראשי קומוניסטים עבריים וראשי לת״י. האם גם אז היו האמריקאים בעד

 התלוקה?

 כך יצא העגל הזה של התלוקה, מתוך כל סבך הגורמים האלה. אפשרות של ״פשרה״ כזו צפינו
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 מראש. כתבנו על כך עוד לפני שלוש שנים ב׳׳התזית״. מנתינה מעשית עמדה הבעייה לפנינו אחרי

 התפורר תנועת ״המרי העברי״, כש׳׳ההגנה״ והסוכנות תבעו מאתנו הפוגה. בדיונים המשותפים שדנו

 אז יתד עם האצ״ל הגענו למסקנה שפעולותינו עלולות להביא את האוייב לנסיגה, ואתת מצורות

 הנסיגה היתה התלוקה. היתה גם אפשרות שניה: מתן סרטיפיקטים. במקדה זה היה הדבר נגמר

 בהסכם מתודש בין הציונות והאימפריאליזם הבריטי תמורת קומץ סרטיפיקטים ובסיסים בטותים.

 "בטוחים״, כי אין ספק שבאווירת עליה ותהי גם המועטה ביותר, היו המוסדות מכריזים על מסע

 השמדה נגנו ולא היו מהססים לתדש את ימי ההסגרה הישירה. ייתכן שלא היו מצליחים להשמידנו,

 אך אין ספק שהיו מצליתים להתלישנו מאוד, על כל פנים, למנוע פעולות. אם כן למה לא בתר

 האוייב בדרך זי? היו כמה גורמים:

 ו. שנאת ישראל ממש של בווין.

 2. התורף הקשה בבריטאניה שהוליד את הצורך להתזרת הרבה תיילים.

 3. כניעת הסוכנות וה״הגנה״ שעוררה תקוות שמא גם בלי עליה יסכימו לתסל את ה״פורשים"

 תתת לתץ מצב צבאי(נסיון נעשה ונכשל כזכור!).

 4. התשש, שמא תושג על ידי כך דק הפוגה זמנית, אשר אתריה יוגבר ה״תיאבון" ויחזור

 "הלחץ״: מפני זה הטעם היתה בריטאניה מוכנה להכניס מאה אלף, לו הובטת לה שבזה

 ייגמר הענין. ״הובטח״ — פירושו של דבר — יפורק הנשק מעל כל היהודים. זה היה

 התנאי הידוע.

 5. היה עוד נסיון: להניע את הערבים לפעולות נגד הישוב. הערבים, שבעים מהפרוספריטי, לא

 זזו. לו ניתנו סרטיפיקטים על ידי בריטאניה, היא היתה תיייבת לעמוד נגד הערבים.

 מכל הטעמים האלה התליטה בדיטאניה ללכת בדרך אתדת. לפרוק מעצמה את האתריות. זה

 יקל עליה מבתינה כספית ומבחינת כותות האדם. זה ישתרר אותה מהאתריות הרשמית כלפי יהודים

 (במקרה שתהיה עליה) וכלפי הערבים (במקרה שתהיה עליה). זה עלול להכניס את הארץ בתסבוכת

 שתכדית את אהד הצדדים או את שני הצדדים לפנות אליה בבקשת עזרה ובסופו של דבר זה ישמש

 לתץ על או״מ, אשד לו אין כות צבאי, ועל אמריקה, אשר אינה מוכנה לתת תיילים, למסור מנדט

 הדש לבריטאניה בתנאים אשר היא תכתיב.

 כך נמסרה הבעיה לאו״מ. בגלל עמדתו של הגוש המזרתי, והלתץ הציבורי על ארצות הברית

 השתלשלו הדברים אתרת במקצת ומכאן אותה הדגשה אווילית של ״נצתון״ בישוב. מכיוון שזו היתה

 תביעת המוסדות, ויותר מזה: מכיוון שבריטאניה כל כך התנגדה לזה. האמת ב״נצתון״ היא רק זו:

 נמנע כשלון גדול מזה. בלעדי הפעילות של רוסיה הסובייטית, בלעדי לתץ דעת הקהל באמריקה, כל

 הוותרנות וה״גאוניות״ של השרתוקים למיניהם לא היתה מועילה. או״מ היתה מהליטה על תוכנית

 מודיםון. אולם שני אלה, לתץ רוסיה ולתץ אמריקה לא היו באים לולא מלתמתה של המתתרת.

 ומכאן הפרדוכס הגדול;

 מלתמת המתתרת הביאה לידי תלוקת הארץ.

 ואם ישאל השואל: אם כן, האם כדאית היתה המלתמהל וענינו בפה מלא: כן! היו שתי אפשרויות
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 תיאורטיות אתוות, האחת: להגביר את המלתמה עד בדי מניעת התלוקה והקמת עובדות אחוות,

 עובדות שלטון על הארץ כולה. זה היה כמובן האידיאל. אולם לזאת לא הספיקו הכותות של שתי

 המתתדות ולא היו מספיקות לו גם הוכפלו בדרך נס במשך השנה. היו זמן מה תקוות שבקרב

 ה׳׳הגנה״ יגברו היסודות האקטיביסטיים. אך שם גברו הכותית השמרנים. האקטיביסטיים בגדו

 בצודה מתפירה. מבתינת טענות נעשה ע״י המתתרת הלותמת כמעט המכסימום האפשרי בתנאים

 הנתונים. אם כן נותרה האפשרות השניה: לא לעשות כלום, לא לפעול. אפשרות זו של ״שב ואל

 תעשה״ היתה כמובן קלה לביצוע, אך השאלה היתה: מה יבוא? והתשובה? תכנית מוריסון ללא

 התנגדות, כניסה לגיטו. יש אמנם ״פרינציפ״ האומר: מוטב לתת להתדרדר עד למצב הגרוע ביותר,

 מה שיותר רע — יותר טוב. אך ״פרינציפ״ זה ככל פרינציפים מסוג זה תלקלקים מאוד ואין כותם

 יפה תמיד. אין לנו כל בטתון למפרע מהי מידת הכניעה אשר מנהיגי הישוב מוכנים לה ומהו הקוו

 התתתון אשר מלמטה הימנו אין כבר כניעה, כי אם מרד. הנםיון בגיטאות ורשא ווילנה אינו מעודד.

 תמיד נמצאו אשליות שציוו על ההמונים לא להתנגד. וזה נוכת אכזריות רצחנית גלויה. על אתת

 כמה וכמה שבריטאניה לא היתה מיפיעה בצירה כזו. להיפך: היא היתה עוטפת את הרעל בשוקולד.

 הרי גם תוכנית מוריסון דיברה בשם מאה אלף םטיפיקטים! והיהודים היו אומרים: טוב, נקבל ואתר

 נראה. ואין צריך לומר שהמנהיגות היתה מקבלת. מתוך ניתות זה, נראה שיש ספק גדול אם תוכנית

 מוריסון היתה ממרידה את כל הישוב. אסור היה לסכן ולתת לדברים להתדרדר כפי שעשו זאת

 מנהיגי הסוכנות אתרי 29 ביוני. המתתרת נטלה את היוזמה לידיה והיא שניהלה כל שנת תש״ז את

 המערכה. ואם הגענו למה שהגענו, הדי אין בזה לא גוזמה ולא התפארות שווא באמרנו: ההישגים

 התיוביים הם שלנו, הכשלונות — של הסוכנות.

 ג. ה״מזינה"

 כמובן במרכאות כי "מדינה״ העומדת לקום, לא זו בלבד שהיא לא נכללה אף פעם בניסות

 אידיאולוגי שלנו ואשר אף הסתיימו ממנה בפירוש בהסתייגותנו מהציונות, אלא גם אליבא הציונית

 עצמה שבאה לפתור את בעיית היהודים בעזרת המדינה, ראויה ״מדינה״ זו לבוא במרכאות: ״מדינה״

 זו הלוואי ותפתור את בעיות הנידתים במתנות. רתוקה היא מלפתור את בעיות היהודים.

 ״מדינה״ זו לא תעמוד בבתינה אידיאולוגית של לותמי תרות, היא לא תעמוד בבתינת ההגשמה

 של הציונות, ואתרון אתרון: היא לא תעמוד בבתינת קיומה לאורך ימים, גם אם היא תיוולד אחרי

 תשעה ירתי לידה קשים.

 על כשלונה בבתינת האידיאולוגיה שלנו אין להרבות דברים. באנו לשתרר מולדת ולא להקים

 ״מדינת יהודים״. מ״אבני יסוד״ עד למכתב לקונגרס הציוני, הסברנו והעמקנו להבתין בין שני אלה.

 השם ״מדינה״ אינו עלול לשכר אותנו כשם שהוא משבר ציונים מדיניים ומפלגות שותרות-שלטון

 — וזהו — שכזית. שתרורה של המולדת העברית, זו המטרה שאין בשום ״מדינה״ תתליף לה.

 אולם גם לציונים צפויה אכזבה מרה. בין אם יגשים וייצמן את תוכנית ה״ספר הלבן״ שהוא מכין

 למדינה זו בשטח הגבלת העליה, בין אם לתץ הנידתים והעפלה — לא יהיה צי-עברי שיעצור
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 אותה, יתגבר על ספר לבן כזה. ההתפתחות בארצות ערב וההתפתתות המהירה לקראת נאציזם

 בהוצאה אננלו-סכםית במערב ירבו עד למיליונים את מספר הנידתים בכות. שהאנגלו-סכסים יעשו

 כל מה שיהא ביכולתם כדי להקטין את כוח הקליטה של הארץ, ברור. אך גם בלאו הכי, כי לא יוכלו

 להיקלט מיליונים שבן־גוריון מדבר עליהם. הנגב תשיבותו עצומה מבחינה אסטרטגית לקראת

 ההתפשטות והכיבוש להבא, אך לעם העברי אין לפי שעה לא די כסף ולא די זמן שהנגב יהיה גם

 מקלט לאוכלוסיה רבה. ולשני אלה הוא זקוק מאוד.

 שני גורמים אלה: תנועת התרות העברית, באיזו צורה שלא תופיע, ולתץ ההמונים והצרכים

 הכלכליים, שני אלה יהיו הכוחות המניעים ותומר הנפץ לפיצוצה של אותה ׳׳מדינה״.

 יווספו עוד: אי הריאליות בקיום שני גופים כה שונים כמדינת היהודים והמדינה הערבית, זה

 על יד זה.

 תוסר כל טבעיות של הגבולות.

 ההתפתתות הבינלאומית אשר תהרוס גבולות יציבים יותר, מוצדקים יותר.

 אולם ראייה זו של הגיתוך והזמני שב״מדינה״ זו, אסור לה שתימנע אותנו מלראות בה מציאות

 תדשה שיש להשתמש בה כבסיס ומכשיר להמשכת המלתמה.

 כשהוועדה האנגלו-אמריקאית הציעה מאה אלף סרטיפיקטים, הסכמנו להפוגה לשם הבטתת

 עלייתם. הסכמה זו טובה היתה מכל הבתינות, מבחינה אסטרטגית, בצורך להגברת הכות של הישוב,

 מבתינה תכסיםית: להוציא מידי האוייב החיצוני את אמתלת-הכזב שלו ומידי המסיתים הפנימיים

 שהעלילו עלינו כי אנו מסכנים את מפעל הצלת האחים על ידי פעולותנו. גילינו את פרצוף השקר

 של האוייב והוכתנו כי אין אנו רואים סתירה בין שתדור המולדת והצלת האתים ואין אנו מוכנים

 להקריב את האתד על מזבת השני. גילוי פרצוף־הכזב של האוייב היפנה את לבו של הציבור העברי

 כלפי השונא האמיתי וזה איפשר לנו להמשיך במלתמתנו בו למרות ההסתה שהתנהלה נגדנו. לולא

 הכרזנו על הסכמתנו להפוגה, היה האוייב מודיע ללא בושה שאין הוא יכול להגשים את המלצות

 הוועדה בגלל מעשי הטרור וכו׳ וכוי. אז היו המסיתים הפנימיים מצליתים לעורר את תמת הציבור

 נגדנו, ואם הציבור באמת מסייע להם, הרי יש בכותם להתלישנו מאוד.

 מצב מעין זה אך בדרגה עליונה מזה קיים עכשיו.

 כשם שהסכמנו לעלית מאה אלף מבלי שנקבל על ידי כך את יתר המלצות הוועדה, כן אנו

 מקבלים אותם תלקי ההתלטה של או״מ אשד פירושם: תיסול המאנדאט, עליית מאות אלפים, מידה

 מסויימת של עצמאות.

 וכשם שראינו בהצעת הוועדה האנגלו-סכסית, רק שלב שיש לנהוג בו לא במידת הפרינציפ כי

 אם במידת התכסיס, כן גם ביתס להתלטת או״מ. לעיל ניתתנו את הסיבות למה דתתה בריטאניה

 את ההצעה של מתן סרטיפיקטים. זה הביא אותה לכשלון מתפיר. לולא עקשנותו וגאוותו של בווין

 וטעויותיהם הטכסיסיות של יועציו, היו יכולים ״לקנות״ את הישוב בזול. עתה זה עולה להם ביוקר.

 הפרםטיז׳ה שלהם ירדה, כותם ירד, מאידך: הפרםטיז׳ה של המתתרת וגם כותה עלה. על כן קיבלנו

 באו״מ יותר מאשר בוועדה האנגלו־אמריקאית. סוף סוף אפשר לכנות את או״מ וועדת התקירה שלה
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 בשם ועדה אמויקאית-סובייטית. ובזוג הזה בוחנו יפה •ותו מאשר בזוג האנגלו-אמויקאי.

 זהו הנצחון האיםטוטגי החשוב אשר נחלנו בשנת תש׳׳ז. הפעם הבינוי שב׳׳נחלנו" הוא בולו

 שלנו.

ן עלינו לראות את ה״מדינה״ העומדת לקום. לא בתינת דבר מוגמר ועומד, בי אם בתינת  ג

 שלב דינמי שלא יתדל להיות בתנועה אף שעה אתת, ועלינו לדאוג לכך שלא יתדל להיות בתנועה.

 תפקידנו הראשי הוא להפוך את ה״מדינה״ הזו מבית לאומי לפרוזדור לאומי. ובפרוזדור אין יושבים,

 אין עומדים, אין ישנים. הפרוזדור הוא רק מעבר. הפרוזדור איננו טרקלין, אך הוא איננו גם בתוץ,

 הפרוזדור תובע התנהגות משלו, ואת זה עלינו ללמוד.

 רבות שגתה תנועתנו בצעדיה הראשונים כשהיא נהגה בהתאם לפרינציפים קדושים מבלי

 להתאימם למציאות היום. ואם זו שגיאה היא הרי פשע הוא לנהוג בהתאם למציאות היום בכל תכמת

 התכםים מתוך התעלמות מהפרינציפים והמטרות. הרי זה פשעה של מפא״י וה׳׳הגנה״ כל השנים.

 תכמתה של תנועה וסיכויי נצחונה הם בתיאום הטוב של שני אלה. קיצוניות במטרה וריאליזם

 באמצעים, זו דרכנו. וריאליזס זה מדבר אלינו היום בלשון ברורה מאוד; אנו עומדים בפני מציאות

 הדשה לגמרי. עד היום היתה המציאות כל כך ברווה ופשוטה: יש אוייב ברור, שלטון זר, יש להכות

 בו. מעתה אוייב זה לובש צורה אחרת, השלטון יהיה ודאי שלטון רע, אך הוא יהיה שלטון עברי.

 תלקי הארץ שהיו סגורים בפנינו עד היום למעשה, יהיו גם סגורים להלכה. שלטון האימפריאליזם

 יופיע בצורה כלכלית ופוליטית כשהוא מסתמך על עורף צבאי תזק בסואץ, בקפריסין, בעבר הירדן,

 אם בינתיים הסוכנות כ״ממשלה״ לא תמכור גם בסיסים בתוך המדינה. לו היתה אוכלוםיה עברית

 בתלקי הארץ המאוכלסים ערבים שיהוו את ה״מדינה״ הערבית היינו ממילא מהווים שם מתתרת

 הלותמת בשלטון הזר. מכיוון שלא יהיה שם עורף אזרתי, ממילא שתדור אותם התלקים לא יהיה

 עניין של מתתרת כי אם כיבוש צבאי.

 אך כיבוש צבאי אינו יכול להיעשות כל רגע, כאשר נעשו פעולות מתתרתיות. כיבוש צבאי דורש

 כלים מסוג חדש ועל הכל: שעה טובה.

־  לו אפשר היה להנית שעם הפינוי הבריטי תתול גם נייטרליות מצד המעצמות, כלומר אי

 התערבות ביתסים בין שתי-המדינות, מותר היה ותובה היה להיכון לרגע זה ממש כשם שמדינות

 ערב שכנות מאיימות בפלישה לארץ לאתר הפינוי. זה יהיה אולי רגע ראשון מימי סיום מלתמת עולם

 ראשונה של קוניונקטורה לכיבוש הארץ במסע צבאי, גם ללא עזרה באנשים מבתוץ אפשר להנית

 שיש בכותו של הישוב להקים צבא של שבעים אלף שיוכל לעמוד בכיבוש זה. אולם הנתה זו של

 ניטטרליות איננה ריאליסטית. האנגלו־סכסים לא יתנו לעם העברי להשתלט על הארץ כולה. הם לא

 ייצאו להגן על החלטות או״מ אם הערבים יהיו התוקפים. אך הס ישאירו את הישוב לגופו ובמידה

 שהישוב יידע להדוף את ההתקפה — הוא יקבל את ה״מדינה״ המתולקת. אך באם ברגע הפינוי

 יעלה צבא כיבוש עברי על שכם ועל תברון ועל רבת עמון, כפי שלפי דעתנו יש לעשות, הרי אז בגלוי

 יופיע צבא בריטי או אנגלו-אמריקאי כדי להגן על התלטת התלוקה נגד התוקפנות העברית. ונגדם

 אין כותנו עדיין יפה, אין הוא ברגע זה יפה שאין עוד ברית צבאית מתייבת מצד בעלי ברית.
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 ואם בכל זאת אנו סבורים שעם הפינוי הבריטי יש לעלות בצבא על שכם וחברון וירושלים ורבת

 עמון, הרי לא משוס שיש ברגע זה סיכויים להצלתת ההשתלטות, כי אם מפני שזו הדרך היעילה

 ביותר להגנה.

 בל זה נאמר מתוך הנתה שלא יתולו שינויים קיצוניים במדיניות הבינלאומית. שינויים שם

 עלולים לשנות תכלית שינוי — בין לטובה ובין לרעה, גם את ההשתלטות באן. לרעה, אם רוסיה

 הסובייטית תיסוג מעמדותיה היא ותפקיד את או״מ ואותנו, אז האנגלו-סכסים יגשימו את תוכנית

 מוריסון-גריידי. לטובה — אם עד אז תגבר רוסיה ותגבר בריתה עם העם העברי.

 מערכה פוליטית זו כרקע ועורף לכל מערכה צבאית תייבת להיות לנגד עיניו של לתום התרות

 תמיד, בל יפול לפת המתשבה הצבאית המופשטת שהיתה תמיד דרך מתשבתו של האצ״ל, ואשר

 נכשל בו, נכשל כי הוכת שאין אפשרות ריאלית להניף את נס המרד, כפי שתוכן על ידו.

 ניתות זה מלמדנו שני דברים:

 1. במציאות הנוכתית במזרח התיכון ובעולם, גם אם יגייס העם העברי והישוב העברי את כל

 כיתותיו הצבאיים למסע כיבוש ושתרור, ספק גדול הוא אם יצלית להגשימם, מכיוון שתתת

 מסווה או״מ, האנגלו-סכסים יכשילוהו מבלי שרוסיה תוכל ברגע זה להתנגד לכך בכות.

 2. אם העם העברי יגיב בתקיפות ובדרך ההתקפה, אם הוא יגייס גיוס מלא את כל כותותיו

 הכלכליים והצבאיים יהיה בכותו להדוף את ההתקפות הצבאות הערביים ולהכותם מכה

 ניצתת מבלי שהאנגלו-סכסים יהיה בכותם הפוליטי למנוע הדיפה זו.

 פירוש הדבר למעשה: תולשה מצד הישוב תביא להגשמת תוכנית מוריסון, כות מצד הישוב

 יגשים את המדינה בגבולות התלוקה. ליותר מזה אין כותנו ברגע זה מספיק, כי ליותר מזה נעמוד

 מול צבא אנגלו-םכסי ומול גוש פוליטי גדול באו״מ.

 מכיוון שגם מנתינה צבאית אין סיכויים גדולים יותר במצב הנוכתי מאשר להגשמת התלוקה,

 ולהיפך, צפויות סכנות רבות במקרה של תולשה. עוד לפני תצי שנה פעילות צבאית של כל כותות

 הישוב עלולה היתה לשנות את פני מפת התלוקה. היום הדבר נדהה לשלב נוסף.

 בינינו לבין השלב הנוסף הזה תעמוד ה״מדינה" בתלקה של הארץ.

 ובה נצטרך להשתמש כמכשיר לקראת השלבים הנוספים.

 וכשם שעלינו להתכונן לקראת השלבים התרשים בכל גילוייהם האפשריים כך עלינו לעשות זאת

 גם ביתס לגילוי התנועה הליגלית-פוליטית ותנועת הנוער בקרב המדינה. מטבע הדברים שעל צד זה

 אפשר לדבר ולספר יותר מאשר על צדדים אתרים ומכאן רושם מוטעה שנוצר פה ושם בשורות שאין

 המתתרת עושה דבר היום, אלא מתכוננת לתייה הליגליים. ומטבע הדברים הוא שדבר זה אפשר רק

 להכתישו ואין כל אפשרות להוכיתו. תוכית המציאות הבאה.

 ד• לגעמת המם

 יש ומאורעות יומיומיים מאפילים על האופק הרהב ויוצרים מושגים והדגשות מוטעים. בכל
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 הדברים שנותתו לעיל ניתנה תמונה להתפתתות מלתמת התרות בסיכום השנים האחרונות וקווי

 ההתפתתות לעתיד הקרוב על רקע הנסיגה הבריטית והחלטת או״מ. בהסברות בע״פ ניתנו גם

 הסברות מרתיקות לכת על מדיניותנו במזרה התיכון ובעולם לאתר שתוקם המדינה ועל האפשרויות

 להמשך המלתמה. ראייה זו למרתקים יצרה אצל אי אלה אנשים את הרושם שאנו כבר נמצאים בתוך

 השלב ההדש. מספר שינויים ארגוניים מטעמים שונים הוסיפו עוד לרושם הזה.

 סימן דע הוא לאנשים שהוציאו מסקנות כאלה, סימן הוא שאין הם מסוגלים להקיף במבטם

 התפתחות רתבה. סימן הוא שעיניהם אך ורק לבעיות תכסיסיות ואין הם רואים את הקווים

 האסטרטגיים. ורק כעבור כמה תודשים יווכתו הללו שטוב כי יש גס מדתיקי לכת ומרתיבי ראות.

 ודאי שכותותינו מוגבלים ואין להרתיב את המצע למקום אתד מבלי לקצרו במקום אתר והשאלה

 היא שאלת התשיבות.

 על רקע זה על הלוחמים להבין את פעולותינו בשטתים ארגוניים תרשים והתלשת פעילות באי

 אלה שטתים יומיומיים. אך כל מי שהוציא מכאן מסקנה שאין המתתרת עוסקת בבעיות השוטפות

 יווכת לדעת כי טעות בידו, ואם הוא ע״י לתישות ורמזים במתתרת ועליו לשקול את הדבר במשקל

 מצפונו, כדי שהמתתרת לא תצטרך לשקול את זאת במשקלה היא.

 בחומר פנימי כתבנו פעם על הצורך לדכא את רגש ההתתרות. עובדת פעולתו של האצ׳׳ל נגד

 הערבים עוררה אצל אנשים מספר מרירות על אי פעילותנו בשטח זה. לאלה יש להגיד:

 1. אי פעילות גלויה עדיין אינה אומרת ולא כלום על העומד לבוא.

 2. המצב שגם ה׳׳הגנה״ וגם האצ״ל התרכזו בפעולות נגד הערבים היה מהתבונה ומהתועלת

 הרבה לפעול נגד בריטים, כדי לא לתת להם להופיע כנייטרליים ולפעול כצד. פעולות, מהן

 מוצלתות כבתיפה ובירושלים, מהן בלתי מוצלתות, כבכיכד המושבות בתל-אביב, הזכירו

 לו לאוייב שעדיין הוא אוייב לנו והכרזתנו על הפוגה גם אם היא קיימת לאור הפינוי, היא

 גם קיימת בהתאם לסעיף האתרון שבהכרזת ההפוגה: תגובה לפרובוקציות.

 פעילותנו זו היא שמנעה עד כה את הסכם עם ה׳׳הגנה״ לשיתוף פעולה בתזית הערבית.

 במשא ומתן שהתנהל הצענו אנו כתנאי: קווי אחד וחזית אתת — אך גם נגד הבריטים והלגיון

 הערבי. באס אין ה׳׳הגנה״ מוכנה לפעול נגד הבריטים, הרי מוכנים אנו להסדר בתזית הערבית בתנאי

 שתינתן לנו יד חופשית בתזית הבריטית.

 את התנאי הזה כמובן שה׳׳הגנה״ לא קיבלה. היא מנמקת זאת בנימוקים שונים, אך האמת היא

 כמובן, במשא ומתן המתמיד המתנהל בין הסוכנות לבין הממשלה הבריטית.

 ומכיוון שכך, תופשים אנו גם בתזית הערבית, ונפעל ככות עצמאי.

 ומכיוון שכך, נמעט גם עד מידת האפשר את מספר הרשיונות לאנשים להתייצב בלשכות-

 הגיוס.

 במשא ומתן שניהלנו בדבר הגיוס אמרנו בפירוש שאנשינו יתגייסו בתלקם באופן אינדיבידואלי

 כדי לא לגלות אותם, מכיוון שרתוקים אנו עדיין מלצאת מהמתתרת כלפי ה׳׳הגנה״.

 בקוו זה נמשיך, אם אפשר יהיה וזה ייתכן, בתזית הערבית. להגיע לידי הסדר עם הי׳הגנה״,



ר תולדות לוחמי חירות ישראל פ  370 | ס

 נסכים, בי אין היום תילוקי דעות רבים בבעיית ההתנהגות כלפי הערבים. לא נסבים לוויתור על

 פעולות נגד בריטים אם יהיה צורן בכך. לא נלד לגיוס כתנועה, כדי לא להתגלות. גיוס אינדיבידואלי

 לא זו בלבד שלא יזיק, אלא גם יועיל למתתרת. ואף במלהמה העצמאית בערבים עוד נוכית דרכנו

 וכותנו.

 וגם אם יש ימים הנראים לאיש בשורה כמעורפלים מול אבוקה זו — מי הרואה מבעד

 לערפילים.

 ודווקא בתקופת ביניים זו, מצווים הלותמים על השניים שהם יסוד ויהיו יסוד איתן לכל מתתרת

 ולמתתרת שלנו יותר מכל:

 משמעת ואימון3.

 3 העדה: ההתלטה על גיוס ״אינדיוידואלי" שונתה לגיוס "קבוצתי״ על פי דרישת רוב חבוי לוז׳׳י.
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 פרק חמישים וחמישה

 אירועי חודש ינואר 1948

 התקפה על בניין ה״סראייה" ביפו

 הפעולה העיקרית הגדולה שביצעה לח״י בחורף תש״ח בשפלת החוף בחזית הערבית, הייתה פיצוץ

 בניין ה״סראייה״ ביפו ב- 4 בינואר 1948.

 ה״סראייה״, בניין משרדי הממשל התורכי לשעבר, הפך משכן ה״וועדה הלאומית הערבית״ של

 המופחי האג׳ אמין אל חוסייני, שארגנה את הפורעים למלחמה ביישוב העברי.

 ביצוע הפעולה הוטל על חבר המחתרת רחמים חכמוב, שכינויו היה "ריגולטו", ששלט בשפה

 הערבית ובמנהגי הערבים.

 הוא ערך תצפיות במקום, ובדק גם את הכניסה לעיר. כי יפו כבר הייתה מנותקת לחלוטין מתל-

 אביב ומבואותיה נשמרו על-ידי זקיפים ערבים. ביום הפעולה יצא ריגולטו עם מכונית עמוסה ארגזי

 פרי-הדר, שמתחתם טמון היה מטען נכבד של חומר-נפץ. הוא עבר את המשמרות ללא תקלה. בהגיעו

 למקום נוכח להפתעתו, שמאז תצפיתו האחרונה חלו שם שינויים: בסמטה דרומית למגדל-השעון,

 שבה אמור היה לפי התכנית להחנות את המשאית, הוצבו שני עמודי-ברזל שחסמו את הכניסה.

 ריגולטו שקל אם להחנות את המשאית בחזית הבניין. אילו עשה כן, כי אז מפנה היה כלפי הבית

 את הצד העמוס פרי ולא חומר-נפץ. עוד הוא חוכך בדעתו ונהגי המוניות מן הככר המטירו עליו את

 גערותיהם. הם דרשו ממנו לזוז כדי לא לסתום את התנועה. ריגולטו זז, אך לא ויתר על הפעולה. הוא

 החל להקיף את הככר בתורו אחר מקום מתאים להחנות משאיתו. הדבר עורר חשדו של נוסע במכונית

 פרטית, שהחל עוקב אחריו. ריגולטו המשיך במסעו. לפתע, מול בית-קפה, חסמה משאית את דרכו.

 ברצותו לעקוף אותה עלה ריגולטו על המדרכה. אחד מיושבי בית-הקפה קם, הרים את השרפרף

 שעליו ישב והחל חובט בו בריגולטו. מן המצב המסוכן חלצו האקדח שברשותו. הוא פצע בו את המכה,

 ומייד החל דוהר לעבר שדרות ירושלים(אז: שדרות המלך ג׳ורג׳). מכוניות פרטיות הצטרפו אל רודפיו.

 כשהתקרבה השיירה, שבראשה ריגולטו, אל המשמרות ביציאה, חשבו הזקיפים שהמכוניוח הפרטיות



ת ישראל רו ר תולדות לוחמי חי פ  372 | ס

 הן מתל-אביב והפנו אליהן את נשקן. ריגולטו נצל את המהומה והמבוכה, יצא מיפו והגיע לתל-אביב.

 ספורו נשמע כה דמיוני, עד שרק נקבי הכדורים אמתו אותו סופית.

 השאלה הייתה, אם לסכן את ריגולטו מחדש. קשה היה לדעת, אם הרודפים עמדו גם על התכנית,

 או שנתעורר בלבם רק חשד. בסוף נדחו הספקות וריגולטו נצטוה להיות נכון לנסיון נוסף. הפעם צורף

 אליו עוד לוחם, שנכנס להיסטוריה בפעולה מאוחרת יותר, בשם אברהם כהן, שהוריו רשמוהו בעת

 לידתו בשם אלישע איבזוב, ולפי שעה הכירוהו הכל בכינוי-החיבה אבו-דורה.

 נסיעתם הראשונה של השניים ליפו לא הביאה תוצאות. שוב שונו סדרי-הבטחון במקום. הם חזרו

 עם ארגזי-הפרי ומטען חומר-הנפץ על משאיתם. פה חכו להם פעילי המחלקה הטכנית, שפרקו את

 הכל מעל המשאית והטעינוה מחדש בהתאם לנתונים החדשים, שעליהם דיווחו השניים. עוד באותו

 יום, ה-4 בינואר, חזרו ריגולטו ואבו-דורה ליפו. מטר סוחף ירד והעוברים-ושבים חפשו מסתור מפני

 הגשם. גם השניים ירדו מן המכונית לאחר שהחנוה, כאילו בשביל לחפש מחסה. לפני רדתם לא שכחו

 להפעיל את מנגנון-ההשהיה באמצעות מפסק-זרם, שחבוי היה בתא הנהג. במרחק של כמה מאות

 מטרים שמעו השניים את ההתפוצצות ואת המהומה שקמה בעקבותיה. דרך הסמטאוח המזרחיות של

 יפו התקדמו השניים לעבר עמדות ה״הגנה" של תל-אביב. ערבים אחדים תשדו בהם. אבל הערבית

 ללא-פגם שבפיהם לא הותירה מקום לספק. בהגיעם אל העמדות העבריות הקדמיות, היה חשש כי ירו

 בהם משום שיחשבום לערבים. אולם השניים עברו בשלום.

 על הרושם שעשה פיצוץ ה״סראייה״ על חוגים שונים ביפו דיווחה מחלקה ו׳ על סמך האזנה

 לשיחות טלפון בין נכבדים. בשיחה ישירה עם קהיר סיפר רפיק תמימי, ראש הוועדה הלאומית ביפו,

 למופתי חאג׳ אמין אל תוסיני, כי ה״פושעים היהודים באז אתר-הצהריים בשתי מכוניות ליפו,

 לבושים בתלבושת צבאית-בריטית. מכונית אתת, מלאה תומר־נפץ, נעצרה בין בנק האומה ובין

 ברקליס. נהג המכונית הזאת עבר למכונית-הג׳יפ השנייה, שהמתינה לו ליד בית-הםוהר ושניהם

 הסתלקו לכיוון תל-אביב. כעבור דקות אחדות התפוצצה המכונית ושני הבתים משני צדדיה נהרסו

 כליל. גם בית הוועדה הלאומית נזוק ותקרתו התמוטטה. יש תשעה הרוגים ולמעלה ממאה פצועים,

 וחמשה-עשר עודם מצויים תחת המפולת. בין הפצועים גם תאג׳ טהר אבו-לבן.׳׳המצב ביפו הוא

 בכל רע, קשה לתארו". סיים רפיק תמימי.

 הדים לפעולה זאת נשמעו מתוך דו״ח מחלקה ו׳, מחלקת המודיעין של לח״י, אשר הקימה מחלקת

 האזנה, והנה מה שקלטה האזנה:

 שיחה בין עיתונאי מיפו לבין מערכת ״א-דיפע״ ב-4 לינואר 1948:

 א. אין אני יכול למסור לך פרטים מדוייקים. עוד מעבירים פצועים באוטובוסים, חושבים שיש

 הרבה אנשים תחת המפולת. החייל המשותרר, בעל המספרה נמצא תחת המפולת יחד עם

 המספרה שלו. מיסכן. אין חנות אחת בכל הרתוב, שהדלת לא נעקרה בה ממקומה. כל בעלי

 החנויות מתכוננים להוציא את כל הרכוש שלהם מהחנויות, מחוסר דלתות וחלונות.

 ב. יא-שיך! עוד שתי פצצות כאלה ולא ישאר זכר מיפו! איפה כל השמירה שלנו?

 א. תשאל את הכלב דייר הייכל, ימח שמו וזכרו. הוא קיבל רשות להחזיק 50 איש מזויינים לשם
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 שמירה על העיר. הוא לקח לעצמו 25 איש שישמרו על הבית שלו, ויתר ה- 25 הוא הואיל

 בטובו להפקיד על כל העיר. חבל שלא פוצצו את ביתו של הדיקטטור המנוול, או את ביתו של

 רפיק תמימי.

 ב. מה קרה למשרדי הועדה הלאומית?

 א. ימח שמם וזכרם. מלאן־-המוות אינו פוגע בביתו ובעצמו. הכלבים יצאו חיים משם. הלואי

 והיו נהרגים במקום המורה, בתו של זין. עכשיו אנחנו צריכים להזהר מאד שלא יפציצו את

 המערכת שלנו. הדבר הוא לא רחוק מן המציאות, אחרי ההפצצה של היום.

 שיחה שהוקלטה בשעה 16:00, בין עלי דבאג(בביתו), לבין רפיק תמימי(בביתו):

 א. איפה נפגשים האנשים הערב?

 ב. בקלוב האורתודוכסי, מה נשמע? מה קרה במשרדי הועדה הלאומית?

 א. בדרך נס יצאנו חיים. התקרה נפלה עלינו, למזלנו התקרה עשויה קרשים והגג רעפים, אסעד

 נפצע קל וחג מחמוד אל-שריף נפצע קשה. הרבה אחרים שהיו אז במשרדים נפצעו קל משברי

 הזכוכיות. פרטים מדוייקים לא אוכל לאמר לך כי היתה מהומה כזו, שכל מי שיכול לעמוד

 על רגליו ברח החוצה. כולנו נתפזרנו. איני יודע מאומה על חברים אחרים. האם חושב אתה

 להתקשר עם המופתי?

 ב. אני לא יודע מה לעשות, מה דעתך? עלי להתקשר אתו?

 א. בטח, אתה צריך להודיע לו על המקרה. ועוד אתה צריך ללתוץ עליו שישלח עזרה מהירה

 ובפרט עכשיו, אחרי שישנם כל-כך הרבה הרוגים ופצועים. חהיה לנו עבודה גדולה מאד,

 ונצטרך להגיש עזרה למאות אנשים.

 ב. אילו בתים נהרסו עוד?

 א. אגף שלם של בנק ברקליס, אגף שלם של בנק האומה, ועוד שלושה בתים בקרבת מקום.

 מחסני אבו-לבן גם-כן נהרסו והסחורה עלתה באש, נודע כי בתו של אבו-לבן נהרגה.

 ב. ואיך זה הצליחו הפושעים האלה? איך זה לא הבחינו בהם?

 א. אינני יודע.

 לאחר הפעולה פרסמה מחלקת ההסברה של לחייי את ההודעה הבאה:

 ׳׳הודעה

 ביום אי, נ״ב בטבת תש״ת, בשעה 12.40 התקיפו לותמי תרות ישראל את משרדי"הוועדה

 הלאומית" של התוםיינים ביפו. המשרדים נמצאו בתוך בניין"בית האוצר".

 לפי ההוכתות אשר בידינו נערכו בל ההתקפות על תל-אביב ושכונותיה לפי הוראות שניתנו

 על-ידי ה״וועדה הלאומית" הנ״ל.

 תשמש התקפה זו הוכחה ואזהרה, כי הלותם העברי יידע לא רק להגן ולהדוף התקפות של
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 פורעים. ידו תשיג גם את האחראים למעשי-הזוועה ולשפך דם עברי.

 במתתרת — כ״ב בטבת תש״ת לותמי תרות ישראלי׳

 פעולות נוספות של לח׳׳י בשפלת החוף וביפו

ו בינואר הותקף ופוצץ בית בתוך אל יאהוד במנשיה. יפו. ששימש כעמדה ליריות על תל-  ב-

 אביב.

 ב-5 בינואר פוצץ שוב קו הרכבת, מיד לאחר שתוקן ולפני שחודשה תנועת הרכבות אליה.

 ב-8ו בינואר פוצצו עשרה בתים באזור מנשיה, משם נורו יריות לעבר תל-אביב.

 ב-25 בינואר שוב פוצצו שלושה בתים במנשיה, בגבול חל-אביב. באחד הבתים הוקם בסיס

 "כוננות״ של לת״י בכרם התימנים כדי להיות מוכנים לכל הפרעה גם מצד הערבים וגם מצד הבריטים.

 הבחורים היו יוצאים בקבוצות של שמונה או עשרה אנשים, מתקדמים דרך חצרות, לאורך הסימטאות,

 צמודים לקירות הבתים, ותוקפים עמדות שמהן צלפו לעבר רחובות תל-אביב.

 בימים אלה תכננה התטיבה הלותמת פעולה, שמטרתה הייתה לפגוע בנמל יפו. יפו הייתה מכותרת,

 זולת הכביש הדרומי שנותר חופשי, בו התנהלה תנועה עמוסה. על הכביש הזה הוחלט להחדיר לנמל

 מכונית משא עמוסת פרי הדר ולהטמין בה מוקש. לאחר שנערכו בדיקות קפדניות על פרטי המכוניות

 הערביות מובילות פרי, הוכן ארגז שמולא בפרי הדר ובמוקש בעל שני מנגנוני הפעלה.

 יחידת לת״י עצרה בכביש נס-ציונה מכונית ערבית מתאימה - הנהג נלקת ל״חקירה" ובעת חקירתו

 הוחלף ארגז אחד עם פרי בארגז, שהכיל מוקש, מבלי שירגיש הנהג בחילופין.

 לאחר ביצוע החדרת הארגז שוחרר הנהג לדרכו. מסיבות בלתי ידועות המוקש התפוצץ בטרם

 הגיעה המכונית לנמל, אך בין עובדי הנמל הערבים פרצה בהלה גדולה, בהבינם שהפיצוץ היה מיועד

 לנמל.

 המתתו של יהודה לוי(שמואל)

 ב-15 לינואר 1948 הומת על ידי לח״י יהודה לוי, שכינויו היה שמואל, האחראי על המחלקה

 הטכנית. יום זה ייזכר בדברי תולדות לח״י כיום טרגי, שעורר מתלוקות קשות בקרב חברי המתתרת.

 שמואל היה יליד צפון יוון. עלה ארצה ב- 1935 עם הוריו. התגייס לפלוגת בית״ר. למד כלכלה

 בהתכתבות באוניברסיטת גנואה ובבית-ספר למשפטים בתל-אביב. הצטרף ללח׳׳י ובזכות כשרונותיו

 הטכניים, מונה ב- 1946 לאחראי על המחלקה הטכנית. בכשרונו, בדבקותו במטרה ובצמאונו הפורה

 פיתח, יחד עם צוות המחלקה, כלי נשק מתוחכמים וחומר-נפץ רב-עוצמה, ששימש לפיצוץ רכבות,

 מתקני נפט ובניינים. הוא בנה גם סליקים ובונקרים.
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 לאחר החלטח האו״מ על החלוקה, והתקפות הערבים על היישוב, התעוררה מחלוקת חריפה בינו

 לבין מרכז לח״י. שמואל גרס שיש להתפרק ולמסור ל״הגנה״ את אמצעי הלחימה שבידי המחתרת.

 המרכז התנגד לכך נחרצות וגרס כי ״לא הסכמנו לחלוקה בכלל ובירושלים בפרט, המדינה עוד לא

 קמה ועוד בעיות גורליות רבות על הפרק, ומכל מקום עוד מוקדם מאוד לדבר על התפרקות״.

 אך שמואל התעקש והודיע שאינו מקבל את החלטת המרכז ויפעל על דעת עצמו. חברים רבים

 ניסו להניאו מאיומיו, בהסבירם שלא יתכן שחבר אחד יקבל החלטה כה גורלית, בניגוד לדעת הכלל,

 ואף יבצע אותה. כשלא נמצאה כל דרך למנוע ממנו את ביצוע איומיו, הועמד לדין המחתרת, בו

 נחלקו הדעוח. בהעדר מוצא אחר, הוחלט במרכז, לאחר לבטים קשים ובכאב לב, להוציאו להורג.

 כעבור שלושה שבועות נשלחה הודעה על מקום הימצאו, והוא הובא לקבורה על-ידי משפחתו בבית-

 הקברות בנחלח-יצחק.

 הידיעה על מותו גרמה לחבריו זעזוע קשה. רק כעבור 34 שנים צורף שמו לרשימת חללי לח״י

 ובטכס, בנוכחות בני משפחתו, הוענקו לאביו, בן ה- 100, אותות ה״על״ה" ולח״י.

 הוצאתה להורג של חיה זיידנבוג

 בסוף ינואר 1948 קלטה מחלקת הידיעות של לח״י, באמצעות האזנה למרכזיית הטלפונים של יפו,

 שיחח טלפון בין גבר לאשה. הגבר, קצין הארגון החשאי הערבי ״נג׳אדה״, והבחורה היהודייה, היו זוג

 נאהבים.

 בשיחה הטלפונית הוסכם בין השניים שהיא תחדיר פצצה לתוך תל-אביב. הפרשה כולה סופרה על

 ידי יעקב בנאי(מזל) בספרו ״חיילים אלמוניים״:

 ״באחד מלילות שבת של שבט תש״ח נכנס לביתו(באותה תקופה כבר היינו חיים במצב של

 יציאה חלקית מן המתתרת המותלטת) — דוד המאירי-בגין, האחראי למתלקת הידיעות, ומראה

 לי דו״ת על שיתה טלפונית, שנקלטה על ידי מתלקת האזנה שלנו.

 השיחה היתה באמצעות מרכזיית יפו ובין אשה בשם חיה. האשה הבטיחה להתדיר ביום אי,

 כלומר בעוד יומיים, פצצה למרכז תל-אביב.

 המשותת, הוא דאוד יסמיני, קצין הארגון הערבי של נג׳אדה. בשיתה הוזכר גם שמה של בחורה

 בשם הניה משכונת בורוכוב.

 לפנינו רק יום ותצי למניעת האסון. פתחנו בעבודה קדחתנית לגילוי זהותה של תיה זו. דבר

 ראשון שנודע לנו שגם ה״המה״ קלטה שיתה זו וכבר עורכת חיפוש בשכונת בורוכוב אחר הניה זו,

 כדי להגיע על-ידה לחברתה ה״חמודה״.

 מפי עיתונאי צרפתי, שעמד עמנו בקשר, נודע לנו על טלפוניםטית אתת במרכזיית יפו בשם

 רח, המאוהבת בקצין דאוד יאסמיני. היא קינאה בתיה זו, שהיתה מתתרה רצינית על אהובה ומוכנה

 היתה לנקום בה.
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 אן את שם משפתתה של תיה אין היא יודעת, ורק זאת ידוע לה, שלאמה חנות ירקות בחולון.

 כל המתלקה הועמדה על הרגליים והתלה בתקירה בתולון. כל האוהדים שלנו נתבקשו למצוא

 מהר ככל האפשר, בעלת תנות-ירקות, שיש לה בת בשם היה.

 והגענו.

 נתברר שהיא עובדת כאתות בבית חולים ממשלתי, אשר בדרך בין בת-ים לתולון, ואף ידועה

 כ״ידידה״ של ערבים זה שנים רבות. גם את כתובת האם קיבלנו, אך יתד עם זאת נאמר לנו, שאין

 היא מבקרת אצל אמה אלא לעתים רחוקות.

 התלטנו לתפש אותה במקומות אתרים, אך גם לא להזנית את הבית.

 ואכן, שוב האירה לנו ההצלתה את פניה.

 ליד הבית בשדרות דב הוז הצבנו משמר. בבוקר השכם, בשעה 4.30 נכנסו אנשינו פנימה והציגו

 עצמם כאנשי ״משמר העם״. זה היה כינוייה האזרתי של ׳׳ההגנה״.

 וכאן תיכתה לאנשינו הפתעה נעימה. היה היתה בבית.

 ביקשנו ממנה להתלבש ולצאת עמנו למפקד של ״משמר העם״, לשם ״בירור״. היא התלבשה

 ויצאה עמנו. הוכנסה למונית והובאה למושבה הדר שבשרון. שם היה לנו בית בודד בפרדס, שכמעט

 כל המשפטים והבירורים המיותרים התקיימו בו. רק בדרך גילו האנשים את זהותם, והודיעו לה

 שהיא מובלת למשפט בפני לוחמי חרות ישאל.

 תהילה ניסתה להכחיש הכל. אך כשהוקראה לה השיתה הטלפונית הודתה, שיאםמיני הוא

 אהובה. אמנם הבטיתה לו להתדיר את הפצצה, אך לא התכוונה לעשות זאת באמת. ביום ראשון

 היתה מודיעה לו על ״תדטתה״.

 היא כתבה הודאה זו בכתב ידה:

 ״אני תיה זיידנברג, הגרה בתולין, שד׳ דב-הוז שכ׳ העם, מודה בזאת שעמדתי בקשרים עם ערבי

 בשם דאוד יאסמיני. הבטתתי לו באתד הימים להכניס פצצה לתל-אביב. ערבי זה הוא אהובי במשך שש

 שנים רצופות. הייתי מבקרת אצלו לעתים תכופות ביפו. לאתרונה קבעתי אתו פגישה ביום א' 1.2.48.

 היה זיידנבדג״.

 ואלה פרטי השיחה הטלפונית, שגילתה את המזימה ופרטי התקירה האתדונה:

 שיתה שהוקלטה בשעה 19:00, בין היה, תל-אביב, לבין דיוויד ״מלון קונטיננטל״ יפו:

 ״א. היה ב. דיוויד

 א. אני יוצאת לעבודה

 ב. מדוע לא נשארת בבית?

 א. ומאין אקת כסף? אמא לא תיתן לי. מתי אוכל לראות אותך?

 ב. אמרתי לך כבר, אתראה אתך בתנאי שתעשי מה שאמרתי.

 א. מה אתה רוצה?

 ב. אני רוצה שתעבירי פצצה לתל-אביב. אני אסדר את הכל. עליך דק להנית אותה במקום שאגיד
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 א. אני אתשוב על זה. אני רוצה לראותך.

 ב. לא תראי אותי אם לא תסכימי.

 א. טוב. אמור לי עכשיו, מתי אראה אותך?

 ב. אם תעני לי קודם על התנאי שלי, אומר לך.

 א. (לאחד השהיה קצרה) טוב. אעשה מה שאמרת.

 ב. המסכימה את?

 א. כן

 ב. טוב, אני אסדר הכל, ואמסור לך.

 א. הרוצה אתה שאבוא אליך עכשיו? אני יכולה לבוא ליפו.

 ב. לא. אל תבואי. לא אראך עד שנסדר את הפצצה לתל-אביב.

 א. טוב. הרוצה אתה שאטלפן אליך ביום ראשון לפני שאבוא ליפו, בשעה 10.00 לפנה׳׳צ?

 ב. טוב, תצלצלי למפקתת רה והיא תקשר אותך עם הבית, אתרת לא תקבלי כל מספר ביפו,

 עכשיו את יכולה ללכת לאן שתרצי.

 א. אני אטלפן אליך ביום ראשון, בשעה 10.00 ואתה תכין את הכל. אל תצא לשום מקום ותתכה

 לי.

 ב. בסדר!

 היה הודתה ופרצה בבכי. היא הודתה שהיתה מוכנה לעשות הכל עבור מאהבה דאוד, לא עמד בה

 הכוה להתנגד לו. היא הודתה ששיקרה ושפעמים מספד בילתה אתו ביפו. דאוד שבד אותה, הכניע

 אותה. היא יודעת שעמדה לעשות מעשה פשע נגד היהודים. איננה דאוייה לתיים.

 לשאלת התוקר, למה שיקרה, ענתה תיה: שיקרתי, כי פחדתי לגלות את האמת. אני פושעת.

 מסרתי לדאוד ידיעות על עמדות ההגנה בתולון ובת־ים ואף ציירתי לו במו-ידי את העמדות. הוא

 דרש ממני ואני נכנעתי לו בכל. בזה נסתיימה החקירה.

 פרשת תיה הובאה לידיעת המרכז. בית-דין-שדה דן את היה למות בידיה.

 פסק-הדין הוצא לפועל במקום, כדין מצב מלתמתי וכדין בוגדים. באותו בוקר יום א׳ הגיעה אף

 ה׳׳הגנה״ לביתה בתולון. אך היא איתרה.

 הוצאנו מודעה על הוצאתה להורג של הבוגדת. גופתה נמסרה להברה קדישא. ותפציה האישיים

 לאמה״.

 ה״הגנה״ יצאה נגד ביצוע פסק-הדין. כנראה, חרה לה שלח״י הקדימה אותה בגילויה של הבוגדת

 וחיסולה. תגובת מרכז לח״י לא איחרה לבוא:

 ״על מה נידונה והומתה בוגדת?

 השבנו, שהמלתמה שבה אנו עומדים הביאה גם בגרות בצמרת ה״ישוב״ וה״הגנה״. אך כנראה

 עוד מעט להם האסונות שכבר אירעו והם זקוקים לאסונות תדשים עד שילמדו לקת, כמו תמיד,
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 במאוחד.

 הדברים נאמרים בקשר לפרשת ח>ה ז>דנברג.

 צבועה היא התנהגותה של ה׳׳הגנה״ במקרה זה. ה׳׳הגנה" יודעת יפה, בי באותו יום א׳ שנידונה

 והוצאה להורג הפושעת, היא עמדה להכניס ב- 10 בבוקר לתל־אביב פצצת-מוקש ולשימה במקום

 שיודו לה שולתיה מיפו.

 ה׳׳הגנה״ קיבלה ידיעה זו. שרות ה׳׳הגנה״ התרוצץ יומיים כדי למצוא את הבוגדת. אולם מחלקת

 הידיעות שלה עסוקה בנראה עד היום הזה יותר ב״פורשים״ מאשר באוייבי העם ובבוגדים. ה׳׳הגנה״

 לא הצליתה למצוא אותה. אנהנו הצלתנו. לאוד העובדות הידועות לנו על פרטי פרטיהם, לא יכלה

 הנאשמת להתתמק עוד ונאלצה להודות על פשעה. והנה הודאתה בכתב ידה:

 הודיה

ת שעמדתי בקשרים עם ערבי א  ״אני היה זיידנברג הגרה בתולון שדרות דוב הוז שכ׳ עם מודה מ

 בשם דוד יסמינה. הבטתתי לו באתד הימים להכניס פצצה לתל אביב. הערבי הזה הוא אהובי במשך

 שש שנים רצופות, הייתי מבקרת אצלו לעיתים תכופות ביפו על פי רוב בתל-אביב. לאתרונה קבעתי

 אתו פגישה ביום א׳ 1.12.48.

1.12.48 

 כבי בשבט תש״ת

 היה זיידנברג״

 ועתה נשאלת השאלה: האם חייבים היינו לנהוג בה כאשר נהגה ה׳׳הגנה״ בפאפאניק ובבוגדים

 רבים אתרים שנתנה להם למלט להוץ-לארץ ולפעול נגד העם, לגרום לאסונות וקדמות; או —

 תייביס היינו לנהוג בה כנהוג כל עם לותם בבוגדים שפלים, כדי להעניש וכדי להזהיר בזאת גם את

 האתרים הידועים לנו?

 ישפוט הציבור העברי החופשי. ישפוט הנוער העברי, המקריב יום יום את תייו:

 מלתמה היא זו או ״מאבק״ רכרוכי-בכייני?

^ בשבט תש״ח לוחמי תרות ישראל״  במתתרת — כ

 מצב הביטחון ביישוב

־ 29 בנובמבר החלה התגבשות של אזורי הפרדה בין יהודים וערבים גם בערים  אחרי החלטת ה

 המעורבות, והתלקחו קרבות על השליטה בערים ועל התחבורה בדרכים. הוחקפו יישובים עבריים

 בגליל(כפרי סאלד), כפר אוריה וכפר עציון בהרי יהודה ועוד. כנגד היוזמה של הערבים לא הייתה כל

 התקפח-נגד של כוחות ה״הגנה״. אנשי האצ״ל תקפו ב-28 בינואר את הכפר הערבי בית-נבאללה, כדי
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 לפגוע בריכוז של כנופיוח. דרכי החחבורה היו בשליטת הערבים.

- 38 נפצעו.  ב- 14 בינואר פוצצו הערבים מכונית-תופת ליד חחנח ״אגד״ בחיפה. 7 יהודים נהרגו ו

 היישובים היהודיים נותקו. השיירות נכשלו להגיע אליהם. עקב שיטת ההתגוננות הפעילה של ה״הגנה״,

 הצליחו בסופו של דבר לפרוץ השיירות את המצור ולהביא תחמושת ואספקה ליישובים המנותקים.

 ב- 16 בינואר הותקפה בדרך מהר-טוב לכפר-עציון, מחלקה של 35 (ל״ה) אנשי ה״הגנה״(חי״ש

 ופלמ״ח), שיצאה להביא נשק ותחמושח לכפר. כל אנשי המחלקה נהרגו בקרב. ב-22 בינואר הותקף

 טנדר סיור של נוטרים בכפר יעזור ובקרב שהתפחה נהרגו כל 7 הנוטרים.

 אבל נערכו גם התקפות-נגד יהודיות אשר הלכו והתגברו עם הזמן. היו אלה פעולות תגובה על

 רצח אזרחים בערים ובדרכים, כדי ליטול מידי הערבים את היוזמה.

 ב-31 בדצמבר 1947 התקיפו יחידוח פלמ״ח וחי״ש אח הכפר הערבי בלד-א-שייך, ממנו באו

 רוצתי עשרות היהודים בבתי-הזקוק בחיפה. הפקודה הייתה תקיפת הכפר, פגיעה בגברים, חבלה

 ברכוש. אף על פי שנאסר לפגוע בנשים ובילדים, אין הדבר נמנע בגלל אש הנגדית העזה. בפעולה

 נהרגו מעל 100 ערבים.

 ב-1 בינואר 1948 תקפה יחידת אצ״ל, לבושי מדים בריטיים, ריכוז ערבי גדול ביפו. כתוצאה

 מההתקפה נהרגו עשרות ערבים. כמוזכר לעיל, ב-4 בינואר פוצץ בניין ה״סראייה״ על ידי לח״י.

 ה״הגנה״ הגבירה את פעילותה גם באזור ירושלים. פוצץ אגף שלם ב-5 בינואר של מלון"סמירמיס״

 בו שכנה מפקדת ״הנג׳אדה״. 14 איש נהרגו.

 בחודש ינואר ערכה ה״הגנה״ שלוש התקפות נוספות בירושלים.

 ב- ו1 לתודש פוצצה תחנת קמח בבית-צפפה,ב- 12 לתודש הוצתו 12 בתים בשיית ג׳ראח וב- 30

 לחודש פוצץ ״בית שהין״ בעירבית.

 ב- 7 לחודש פרצה חוליית אצ״ל את מחסום המשטרה ליד הרחבה בשער יפו והטילה חבית-נפץ

 על ריכוז אנשי כנופיות סמוך לתומה. בפיצוץ הזה נהרגו 25 ערבים ועשרות נפצעו.

 את החבית השנייה החכוונו להטיל על ביח-הקפה ״פיקדילי״ ברחוב ממילא, אך קרתה תקלה

 והחבית התפוצצה על המכונית. כתוצאה מהתאונה נהרגו שלושה תיילי אצ״ל.
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 פרק חמישים ושישה

 אירועי חודש פברואר 1948

 בריחתם של ברוך וינו (איש אצ״ל) ומשה ווזנר איש לח״י מלטרון

 ב- 12 בפברואר 1948 החליטו הבריטים להעביר את העצירים היהודים ממחנה לטרון למחנה

 המעצר בעתלית. ברוך וינר ומשה רוזנר ניצלו את ההעברה כדי לברוח מידי האויב באמצעות ארון-

 הקודש.

 הנה סיפורו האישי של ברוך וינר:

 ״ישבתי במתנה מעצר בלטרון שנתיים ימים. מדי פעם בפעם תוכננו תבניות בריתה, אך ללא

 הצלחה, עד שהגיע הרגע המתאים. בגלל המצב המסוכן, שבו היה המתנה בשטח הערבי, התליטו

 האנגלים להעביר את מהנה המעצר לעתלית. מבצע ההעברה של ארבע-מאות העצורים נועד

 להימשך חמישה ימים, כשבכל יום יועברו שמונים אסירים בעשר משאיות ובכל אתת מהן שמונה

 אסירים. בחמש משאיות הועבר הציוד של האסירים, כששמירה מעולה מופקדת עליהם, כולל רכב

 משורין, ג׳יפים וכוי. בכל משאית היו מספר חיילים אנגלים.

 לאתר היום הראשון צצה תוכנית הבריהה על ידי אנשי אצ״ל ולת״י בלטרון: להסתנן לאתת

 מחמש משאיות הציוד, ולנסות להימלט ממנה בדרך. לאתר מעקב התברר לנו, שארבעה ארונות

 קטנים של ציוד שהיו במתסן, מתוכננים להעברה באתת המשאיות. לאתר נסיונות תרגול רבים,

 מצאנו את התנותה המתאימה על הברכיים, בעזרתה הצלתנו להכניס איש אתד לכל ארון. לאתר

 שהתקנו וו מיותד שיאפשר את פתיתת הארון מבפנים, כדי שנוכל לצאת ממנו בשעת הצורך, נבתרו

 הארבעה, שניים מאצ״ל ושניים מלת״י, שישתתפו במבצע הבריחה.

 הבריחה נקבעה ליום הרביעי של מבצע ההעברה, 12 בפברואר 1948. ביום השלישי ניתנה הדרכה

 מתאימה לתברים כיצד לבצע את העמסת ארבעת הארונות על המשאית. כשניסינו ארבעתנו להיכנס

 ולצאת מהארון, נוכתנו לדעת, כי לא נוכל להתזיק מעמד בתוכו אלא מספר שעות בלבד. ואמנם,

 הכוונה היתה שבאמצע הדרך מלטרון לעתלית נצא מהארונות ונקפוץ מהמשאית. שיערנו, כי מסלול
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 הנטיעה יעבור בשכונת התקווה. החלטנו כי רק ברגע האחרון נהליט היכן נקפוץ מהמשאית.

 יום רביעי בבוקר הגיע ועמו הגיעו גם המשאיות לשטת המתנה. המשאיות היו מוקפות ברשת

 ברזל ועליהן ברזנט, פרט לתלק האהורי של המשאית שלא היה מכוסה. נכנסנו כמתוכנן למחסן,

 כשכל אחד מהארבעה תופס את מקומו באחד הארונות, ובעוד אנו מתמקמים בתוכם, כבר נישאנו

 בשירה ובצחוק על-ידי חברינו אל המשאית.

 שהינו במשאית כעשר דקות, כששמעתי את קול מפקד המהנה שואל מדוע העבירו את הארונות

 השייכים לבי״ת אל המשאית; והוא אכן נתן הוראה להוריד את הארונות. ההרגשה היתה איומה, ואז

 אני שומע איך תברי מתקרבים לארון, ולותשים לי שהם מתזירים אותנו למהסן. הורידו אותנו בשקט

 למתסן ושם יצאנו מן הארונות. לפתע נכנס מפקד המהנה למתסן ובדק את הארונות. המתשבה

 הראשונה שעלתה בדעתנו: אולי יודע מפקד המתנה על התוכנית. אבל מעוצמת האכזבה שבכשלון

 התוכנית, התעלמתי ממחשבה זו והחלטתי: אני בורת בכל מתיר. עליתי, איפוא, על המשאית כאילו

 אני עוזר להעמיס את הציוד, ובקשתי מחברי להרים שולחן רחב דיו, שיסתיר את פנים המשאית

 מהאנגלים שיפקתו על ההעמסה. או אז, בקפיצה מהירה, נכנסתי לפנים המשאית, ראיתי את ארון־

 הקודש ונכנסתי פנימה, הדבר התרתש במהירות רבה כל כך, עד שהבריטים לא הרגישו בנעשה כלל

 והעמיסו עלי מספר חלקי ציוד. באותו רגע ממש הבתנתי, כי מישהו פותת את ארון הקודש ובקפיצה

 עלי נכנס פנימה. היה זה משה רוזנר, תברי לתכנית הקודמת שנכשלה. בשקט לחשתי לחברים,

 שעמדו מחוץ למשאית, להסתיר אותנו בכל מיני תלקי ציוד. הם אכן העמיסו את המשאית לעייפה

 וסגדו את הברזנט.

 בארון-הקודש שררה תשכה גמורה. מבתוץ בקעו קולות תברינו, שהזהירו אותנו בשירה, כי

 לנהג יש ראי בצד ימין, ובמסורת הידועה של המחנה הקישו בכלי המטבה, כשהמשאיות נעו לכיוון

 היציאה. תקוותנו היתה, שהמשאית שלנו תהיה האתרונה בתמש המשאיות. כשהרגשנו שאנו יוצאים

 את פתה המתנה, ובעוד המשאית נעה במהירות, עשינו ניסיון לצאת מארון-הקודש, אבל התברר

 לנו כי בגלל הציוד הרב שהיה מונח על הארון, הדבר כמעט בלתי אפשרי. רק לאתר מאמצים על־

 אנושיים הצלחנו להשתחרר והיינו חופשיים בפנים המשאית. בסכין שהצטיידתי בו נקבתי חור בבד

 הברזנט. הצצתי דרכו החוצה, ונוכחתי לדעת, כי בעקבות המשאית שלנו נעות משאיות נוספות.

 באתת ההצטלבויות, כשהמשאית שמאהורינו התקרבה, יכולתי להבתין שליד הנהג שלה עומד

 תייל ובפתת שמעל לראשו מוצב מקלע בדן, שלועו מופנה למשאית שלנו. עוד אנו תוהים אם החייל

 עם הנשק הרגיש בנוכחותנו, שיחררנו את החבל שהידק את הברזנט למשאית, כדי שנוכל להשתחל

 ולהשתלשל החוצה בין המשאית והברזנט. חשבנו שהמקום המתאים ביותר לקפיצה מהמשאית הוא

 מקום מאוכלס. התלטנו שתהיה זו תחנת ״אגד״ ברמתיים, על הכביש הראשי. ואכן, כשהגענו לתתנת

 ״אגד״ קפצתי ראשון קדימה וימינה, לכיוון קהל האנשים שתיכה בתור לאוטובוס. הספקתי לשמוע

 את צעקתו של החייל שהחזיק בנשק וחיכיתי לשמוע את היריה, אם כי ידעתי כי התייל יפתד לירות

־ 70  בגלל הקהל. רצתי בין האנשים, נכנסתי להצר הראשונה, קפצתי גדר, וראיתי לפני, במרתק כ

 מטר, פרדס. בריצה מהירה הגעתי לפרדס, זרקתי עצמי על הגדר, עברתי אותה והמשכתי לרוץ בין
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 הפרדסים מספר קילומטרים עד שנפלתי באפיסת כותית כשאני פצוע בידי. אבל קמתי והמשכתי

 בהליכה מהירה, כשמדי פעם בפעם אני קוטף תפוז, מרווה צמאוני ומהרהר בתידה: מה עלה בגורלו

 של חברי משה רוזנר.

 אשה אתת, שפגשתי בשביל הפרדס, ראתה אותי ומיד נסה בבהלה: התברר לי, כי כולי מוכתם

 בדם. לבסוף הגעתי לבית קטן עם תצר ולולים. במילים קצרות סיפרתי לבעלת הבית את מצבי.

- 20 דקות הגיע בעלה, אמר לי כי"השטת נקי״, הזמין אותי פנימה וערך לכבודי שולתן  כעבור כ

 מלא. שמה של משפהה זו, אם זכרוני אינו מטעה אותי, הדר. ספרתי להם את קורותי ובקשתי כי

 יבדקו, אם הצבא מתפש אתרי בסביבה. בעל הבית נסע ותזר לאתר זמן קצר עם אדם נוסף, שהתברר

 לי שהוא מפקד ה״הגנה״ במרחב. נתקיימה בינינו שיהה לבבית, ומפקד המרתב נסע לבדר מה קרה

 לשיירת המשאיות. כעבור זמן קצר סיפר לי כי האנגלים נעצרו והתכוננו לצאת לחפש בסביבה. אך

 כשהגיע המפקד של השיירה כולה, הוא הורה לשיירת לעזוב את המקום, מפתד מפני התקפת ארגוני

 המתתרת. כעבור שעתיים ליווה אותי מפקד ה״הגנה״ לכיוון פתת-תקווה ומשם הגעתי בכותות

 עצמי לתל-אביב. לאתר מספר ימים נתברר לי, שמשה רוזנר קפץ אתרי לשמאל הדרך וניצל בין בתי

 המושב.

 בריחתם של אסירי לח״י ואצ״ל דרך מנהרה

 מבית הסוהר המרכזי בירושלים

 ב- 20 בפברואר 1948 ברחו שמונה אסירי לח״י וארבעה אסירי אצ״ל דרך מנהרה מבית הסוהר

 המרכזי בירושלים.

 הבריחה מתוארת על-ידי אחד הבורחים, משה סבוראי:

 ״ב- 29 בנובמבר 1947 נמצאנו בכלא עבו. מהתדשות, ששמענו ברדיו, על המתרחש בארץ

 ובעולם, התכוננו להתפרצות האסירים הערבים נגדנו. ידענו, שאם לא נהיה מוכנים כדי להתגונן,

 ישתטונו האסירים הערבים, מבלי ששלטונות בית-הסוהד ינקפו אצבע.

 הצטיידנו ברגלי שולתנות ומיטות, בכלי עבודה וכלי מטבת, ותיכינו להתפרצותם. תכניתנו היתה

 לרכז את כל האסירים העברים בתדר מם׳ 28, בו עבדנו בפריצת המנהרה, ורק מתיחות הימים

 האתרוגים גרמה לעיכובים ולזהירות משנה.

 לפנות ערב באה ההתפרצות המתוכננת של האסירים הערבים. נםוגנו, תוך התגוננות, לתדר

 הגדול והתבצרנו בו, בעזרת שולתנות, ספסלים ומיטות. הערבים שרפו את הספריה והתפרצו

 לחדרים האחרים והשמידו מכל הבא ליד. אולם הם לא יכלו לפרוץ לתדר המבוצר מבפנים. פצצות

 דמע ופלוגת שוטרים בריטים, גירשה אותם חזרה לחדריהם. ואז העבירונו לחדרים של בית־הכלא

 התיצוני, שעמד ריק. היתה זו הרגשה איומה לתיות במצב זה ששרר אז בכלא, בין 500 ־ 600

 פושעים ורוצתים ערבים, ונתונים לתםדם של שוטרים בריטים שונאים ושנואים. מקום מגורינו
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 התדש היה צר מדי. ועד שהסתדרנו התילונו לתשוב על עתידנו.

 התתלנו לדרוש את העברתנו מעכו; תהילה הפצתו, שיכנענו ולאתר מכן איימנו; הודענו ההוצה

 על מצבנו החמור ודרשנו התערבות פעילה להעברתנו. כך היינו כשלושה שבועות, עד שהעבירונו

 ירושלימה, לכלא הישן, שכל חדריו ומבואיו ידועים ומוכרים לנו.

 את הכלא מצאנו מצוי לשניים וקיר בטון מבדיל בין שני ההלקים. בכלא היהודי היו שוטרים

- 18, אשר  וקצינים יהודים, אך השוטרים שעמדו על הגגות היו ערבים. תזרנו לתדרים הידועים, 23 ו

 הרבה שנות סבל בילו בין כותליהם לותמי המתתרת. שם גם פגשנו את צעירי הלוחמים, זה מקרוב

 באו לכלא, וביניהם צעירים בני 17 18 , שכומתות אסירי עולם מעטרות את ראשיהם.

 אתרי עבור השבוע, התחלנו בחיפוש תוכנית לבריחה. התליין ׳*ובר העברית״ קלאו, היה מנהל

 בית הסוהר, על שני אגפיו, היהודי והערבי שבו. וכמעט שלא נראה היה בפנים בית הסוהר. הביקורת

 נעשתה על-ידי הקצינים היהודים, שהאתד מהם היה שווילי והשני, איש ה״הגנה״ בדייטפלד. קל

 יותר לתכנן בריחה בין גויים מאשר בין יהודים.

 ראינו במצבנו סכנה לתיי כל האסירים היהודים. בית הסוהר בירושלים היה בתוך ״בווינגרד",

 מוקף בכל מיני מוסדות השלטון הזר ומרכז המשטרה בארץ, כשמצד אהד רתוב יפו, בתלק הסגור

 למעבר יהודים, ומאתוריו השכונות הערביות. בתלק מן הבתים בסביבה היו מוצבים ה״ברנים״ של

 אנשי הלגיון. היו שמועות, שאיש לא יכול לאשרן או להכתישן, שאת האסירים המסוכנים עומדים

 להוציא מן הארץ. בין הקצונה הבריטית היו קצינים מסוג פאראן, מורטון ורוצתים אתרים, שיכלו,

 בשעת כושר, לנקום בלוחמי המחתרת הכלואים.

 את הבריתה המהירה והכללית מבית-הכלא ראינו כמעשה הכרתי ודתוף, לא רק כדי להצטרף

 למלתמת השתרור, שהדיה הגיעו אלינו בלילות הסוהר האתדונים, כי אם גם להצלת תיינו. ידענו

 שבכותות משותפים, עם אסירי ה״הגנה״, ניתן כל זה לביצוע, בלי אף ידיה אתת. אך בלעדיהם יקשה

 הדבר ועלול להיות כרוך בקרבנות.

 מתתיהו שמואלביץ, האתראי מטעם לה״י, ואליהו סנד ז״ל, איש אצ״ל, ניהלו משא ומתן עם

 האתראי מטעם ה״הגנה״, אריה קלפר. אני כשלעצמי, ורבים אהרים, הטלנו ספק רב באפשרות

 שאנשי ה״המה״ יצטרפו לבריחה. ידענו שהם מחכים יום-יוס לשחרורם, כפי שכל חבריהם שהיו

 כלואים בעכו שותררו ב״תנינה״ של השלטון הזר, בהזדמנות זו או אתרת. אף לא האמנתי לרגע,

 שמישהו מהם מבתוץ יאשר פעולת בריחה. הששנו גם, שעצם ההתיעצות אתם תגרום לקשיים

- 50 אסירים פליליים,  בביצוע התכנית מבפנים — אך המטרה של שיהרור כל האסירים, כולל כ

 הכריעה לטובת נסיון זה. תוצאותיו היו, כמובן שליליות, ואף להסכם כלשהו, לצורך תכנית משותפת

 למקדה התגוננות, לא הגענו. לעומת זאת התלו לעקוב אתרינו; אנשי ה״הגנה״ התתילו להתידד

 עם תברינו, לשתק שת, להיכנס לתדרינו בכל הזדמנות. אך אנו לא ביטלנו זמננו לריק. נוצר קשר

 הדוק עם מפקד לח״י בירושלים — יהושע זטלר. יהושע, שלא שכח עדיין את טעם המאסר ואת

 התשוקה לתופש, הודיענו שהוא רואה את הבדיהה שלנו כאתד מתפקידיו התשובים. באותם הימים

 היה לת״י פעיל מאוד בירושלים. ולא קל היה להוסיף גם תפקיד זה על שכמו של יהושע — אולם
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 הוא קיבל תפקיד זה על עצמו, לא רק כדבר המובן מאליו, כי אם מתוך הכרת החובה של השעה. וכך

 נוצר הקשר עם ארליך, מנהל מתלקת העבודות הציבוריות, שהיה יוצא ובא לבית הסוהר ובעזרתו

 בשלה התוכנית.

- 15 מיטות כפולות, אתת על גבי השניה. קיר החדר  אסירי לת״י התרכזו בהדר 23, שהכיל אז כ

 התיצוני גבל עם תדרי השוטרים הבריטים, וקיר אתר גבל עם סימטה צרה שהובילה מבית-הסוהר

 למגורי הבריטים. מעבר לסימטה צרה זו היתה גדר תיל. ולאחריהם התצר הגדולה של מגרש הרוסים,

 שבמבואותיה היו ניצבים תמיד משמרות שוטרים בריטים וערבים הבודקים כל יוצא ובא. בעזרתו

 של ארליך הומצאה התוכנית של בניית "ספטינג״ לצינורות הביוב העוברים דרך מגרש הרוסים,

 והנמשכים עד למבואות רתוב סנט פאול המוביל למאה שערים.

 התכנית המקורית היתה לעבור דרך צינורות ביוב ארוכים אלה, עד לותובות היהודים. הצינורות

— ס״מ, מלאים בגזים מרעילים. אם ייפתתו בורות ה׳יספטינג״ המותקנים לכך, 3  היו בקוטר 40 0

 יהיה אפשר להפתית את שעור הגזים. לשם כך יש ללמוד לזתול. ולקראת כך התתלנו להתאמן

 בזתילה מתתת למיטות שהיו במקרה 30 ס״מ מעל לפני הרצפה, וקיימנו תרגילי התעמלות ומשחקי

 כדור-סל בחצר הכלא. ה׳׳ספטיגג״ היה חמישה-שישה מטרים מן התלון הקיצוני שבתדר 23.

 למודי-נטיון מן העבודה בעכו, התחלנו במרץ בחפירת הבור מתתת למיטתי, שהיתה הקיצונית

 בתדר. והקרובה ביותר להלון וליעד — ה״םפטינג״. מתתיהו שמואלביץ עסק בעיקר בקשרים עם

 התוץ ועם האזרתים והשוטרים, ואת העבודה המעשית ביצענו כולנו, בעזרתו הפעילה של אליעזר

 בן-עמי.

 אליעזר, בעל הידיים הזריזות והראש גדוש האמצעות, עמד בכל הקשיים שנתקלנו בהם. ההתתלה

 היתה קשה באופן יתסי. התקנו מעין פלטה של בטון מחוזק בחוטי ברזל, שעליה הצמדנו את האבנים

 הירושלמיות האדמדמות, שמהן היה מרוצף תא-הכלא, שחוברו יחד והיוו את הפתת. בפלטה התקנו

 שתי ידיות מברזל, שלאהר גמר העבודה הושקעו פנימה. לאט-לאט נמשכה העבודה של ההדירה

 פנימה. ככל שנתרבה ההומר שנאלצנו להרתיק, אדמה ואבנים, נתגלו קשיים בסילוקם. נתברר שככל

 שהעמקנו לחפור, נתקלנו באבנים ולא יכולנו להמשיך ולהעמיק.

 היתה סכנת מפולת מדפנות הבור שנתהווה. נאלצנו להתקין קירות בבור ולהעמיקם כלפי מטה.

 ומה לעשות בעפר הרב? אז צץ הרעיון של התקנת פינה בתדר, שבה ירוכזו מי השטיפה. באותה

 פינה על יד דלת-הכניסה לתדר, עמדו ה״קארדלים״, אלו דליי השפכים הגדולים,ף בהם השתמשו

 האסירים לצרכיהם. המנהל הסכים לכך וראה בזה פעולה להטבת המצב הסניטרי והנקיון הכללי

 בהדר. וכך, על כל מריצה אחת של עפר ואבנים, ׳׳ליגאלי״, הוצאנו עוד שתי מריצות של תומר,

 שכרינו מן המנהרה. עבדנו במרץ בלילות, והתקדמנו במהירות. ארליך סיפק לנו מלט, כלי עבודה

 ופנסי חשמל. את העבודה בפינח החדר משכנו זמן ניכר, כדי שנספיק לסלק הרבה תומר. הבתורים

 עבדו בשקט, במשמרות ובהרגשת אתריות, האופינית לאסירי מחתרת. המתיתות היתה רבה, אך

 הדבר לא מנע מהבתורים לעסוק בלימודים בתוגים שונים בתנ׳׳ך, היסטוריה, בידיעת הארץ ואנגלית.

 כלפי-חוץ לא יכול איש להרגיש בדבר. בבתי-המלאכה השונים של הכלא היו לנו אנשים משלנו,
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 שעזרו לנו בביצוע. בין השוטרים האנגלים היה סמל אחד שתפקידו היהידי היה פיקוח על בדיחות

 אסירים. אמרו שהוא בעל נסיון עצמי רב מימי שביו בגרמניה. בתדרים ערכו יום-יום ביקורת על

 הםריגים בתלונות. ביקורות אלו נעשו על-ידי הסמל הבריטי והאתראי על המסגריה הערבית.

 ככל שהעמקנו, נערמו על דרכנו קשיים. תייבים היינו להגיע לעומק של שניים והצי מטרים. וכבל

 שהעמקנו רדת, פתת האוויר. אליעזר התקין מפות ובעזרתו קיבל העובד בבור אוויר. ככל שהתקדמנו,

- 70 . ומהו עוביו בעומק שני  גדלו תששותינו לגבי הקיר התיצוני. לפי עביו מלמעלה, הרי הגיע ל

 מטרים? וכיצד הוא בנוי?

 יום אחד הגענו עד לקיר החיצוני וראינו את האבנים. בשעות הראשונות התיאשנו. אלו היו בגודל

. מ ״ י לדעת עוביין לתוך הקיר פנימה. אולם ההכרה והמאמץ מתגברים על הכל, ס ל ב מ 5 0 X 3  של 0

 אז עוד עבדנו בלילות והשעות הקשות ביותר היו משעת כיבוי התשמל ואילך — כאשר נשתרר

 שקט בהדרים. עם גמר העבודה בשעות הבוקר, באתד מן הימים שבהם התתלנו לטפל בקיר התיצוני,

 נרדמתי בהדגשת פתד מתדיקות כלי העבודה. תלמתי שעורכים תיפוש, שמתפשים מתתת למיטתי

 ודופקים בדיצפה בכלים שונים, כשאנו כולנו מוקפים בשוטרים. התעוררתי בצעקת זוועה, שהתרידה

 את הבתורים. זו לא היתה הפעם הראשונה שהבתוריס צתקו לי. לא יכולתי שלא לספר לאהד או

 שניים על הלומי הקשה. גם אלה צתקו לי באותה שעת בוקר מוקדמת. אולם מה נדהמו כשבשעה

, באותו יום, נכנסו מספר שוטרים בריטים וקצין להדרנו והתלו בתיפוש יסודי בעזרת — 1 1 . 1 0 

 מכשירים בקירות וברצפה. לא יכולתי לעמוד בסיוט הזה — המשך מסיוט התלום. יצאתי לתדר

 18, כדי לא להיות נוכת בכשלון תקוותנו. מתי נשאר עם הבתורים בתדר, ובכותות על-אנושיים

 עמד בשעת כל ההיפוש והתלוצץ עם השוטרים והקצינים, צתק מהם וממומתיותם והוכיה להם

 בתשבון קר, ש״טפשות כזאת, כבדיתה כמה תודשים לפני עזוב הבריטים את הארץ, לא עלתה על

 דעתנו״. כך לעג והפך אותם לצתוק וללעג. לי ולאהדים, שהיו אותה שעה בתדרים אתרים, נמשך

 זמן התיפוש כשנים.

 בסופו של דבר הגיעו המתפשים למסקנה, שלא כאן המקום ויתכן שהערבים הם העובדים

 ב״מנהרה״. על מנת לפוצץ את ״גמעת שטרן״. בו במעמד הוסכם על הילופי ״אינפורמציה״ בין

 הצדדים לצורך עיקוב אהד מקור הרעש, שהאנגלים שמעו בלילות. ואמנם, מיד עם בוא הלילה,

 הודענו לסמל הבריטי התורני על רעש משונה מן החלון בהוץ — זה היה תתול, אשר משום-מה

 נמשך לתלונות האסירים וטיפס על מחיצות העץ, שכיסו על תלונותיו מבתוץ.

 התיפוש גרם לכך, ששינינו את שעות עבודתנו במנהרה והתהלנו לעבוד ביום. זה הביא להפסקות

 בעבודה בשעות המיפקד היומי של האסירים והאריך את זמן הביצוע. מן התזץ שלתו לנו מצלמה,

 על מנת שיוכלו עם תמונותינו להכין תעודות זהות מזוייפות. כשבוע אתרי שהוצא הפילם התוצה,

 הסתבר שהוא לא קלט אף פרצוף. על כן, העבידו לנו מבחוץ כמאה תמונות ו״התאמנו״ לעצמנו

 תמונות. בהלקי נפלה תמונה של איזה סטודנט בעל אף גמלוני, שאפילו אפי הארוך נראה סולידי

 בהתלט לעומתו. לא היתה בדירה, תהא תמונה זו ולוואי והיא תעזור ליציאה.

 ב- 20 בפברואר נקבעה שעת הביצוע. בהורים מן התוץ היו צריכים להגיע ל״םפטינג״ של הביוב
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 ולהביא אתם כלי עבודה שונים ולעסוק כביבול, בניקוי צינורות הביוב. וכך אמנם היה. מיד אחרי

 מיפקד האסירים הרגיל, התתלנו בהכנות הסופיות. הוהלט שהבתורים יערכו משתק כדור-עף בתצר,

 שימשוך תשומת לבם של כל האסירים והשוטרים שעל גג בית-הסוהר. אהרים יעמדו על המשמר

 בכניסה לתדר 23 ואתרים ישמרו על בואם וצאתם של שוטרים וקצינים מן המשרד.

 בבריהה הותלט לשתף אנשי אצ׳׳ל ביהס של שליש מן הבורתים. מתוך הנסיון שנעשה באהד

 הערבים, כאשר שלהנו שני אנשים שינסו להגיע למרתק מאקסימאלי בצינורות הביוב, נתברר,

- 10 — 12 מטר, בעיקר בגלל הגזים. אהד מן השנים  שבצינורות עצמם לא נוכל להרתיק יותר מ

 שהשתתפו בנסיון כמעט שנתנק. נאלצנו על בן לוותר על בריהה דרך הצינורות והותלט לצאת דרך

 ה׳׳ספטינג״ להצר ומשם להמשיך כ״פועלים״ ולהמוק דרך המשמרות של ״בווינגרד״.

 בשעה 7 ירדו מתי שמואלביץ ואליהו סנד למנהרה עד ה״םפטינג״ ותיכו לאות מן הפועלים,

 שכבר הגיעו מן התוץ עם הבלים השונים, סלים, תבלים, עצי במבוק, צנורות ועוד. אני הייתי

 השלישי אתריהם. מסתבר שמישהו העיר תשומת לבו של הקצין שווילי, שמתי ׳׳נעלם״. זה התל

 לתפשו ואמר לבתורים, שאם לא ימצאנו תוך רגעים, יזעיק את השוטרים לעריכת מיפקד.

 היה כנראה מי שהרגיש בדבר, משום שהוא הגיע ממשרדו באופן פתאומי ובהליכה מהירה.

 נאלצתי לצאת מן המנהרה, וכשאני כבר לבוש סרבל עבודה שאלתיו: "מה רצונך הקצין שווילי?״"אני

 רוצה את מתי!״ היתה תשובתו.

 אמרתי לו, שמתי איננו, אולי אוכל אני לעזור לו. על כך ענה לי שהוא מזעיק את השוטרים.

 משכתיו פנימה לתדר 23, הבאתיו למיטה שמתתתה היה פתה המנהרה והרמתי את השמיכה ואמרתי:

 "אדון שווילי, אתה רואה, זוהי מנהרה, עבדו עליה קרוב לתודשיים, אם יבדתו לא יאשימו אותך,

 הבחורים יוצאים מפני שבתוץ הם דרושים למלתמת השתרור. מה אתה רוצה?״

 הוא התחיל לרעוד ובקול חנוק ענה לי ״אתם הורסים אותי״.

 אמרתי לו: "ה׳ שווילי, יש לך משפתה בתוץ ויש לך ילדים — בתורים אלו יצאו להגנת

 משפתתך ולהגנת משפתות אתרות. אם אתה רוצה לגמור את הכל בכי טוב, עשה מה שאומר לך, לך

 לתדר 31 ושב לשתות כוס קפה, ותשהה שם עד שיגידו לך שזה מספיק״.

 בליווי שני בתורים לפניו ואהריו הלך הקצין שווילי להדר 31 הפונה להצר, והבתורים קיבלו

 הוראה להכין באמת קפה ולזמן לשם כל שוטר שיכנס לפרוזדור, כולל הסמל הבריטי. ואני ירדתי

 למנהרה. זמן קצר אתרי זה התתמקו מתי ואליהו. עשר דקות לאתריהם יצאתי אני, לאתר שהטבלתי

 את םרבלי במי השפכים שריחם נדף למרחוק. סל בידי האתת, נשען כביכול על מוט במבוק, שרכתי

- ו ג  דרכי לאיטי למשמר הפונה לצד רתוב הנביאים. בהתקרבי לשוטר הבריטי, שמעתי רק רטון: "

 און גו-און״. הבינותי שהרית של בור-השפכים עשה את שלו. לא היה צורך להציג את תעודת

 זהותי. בתוץ, במרתק עשרות מטרים בלבד, חכתה לי אריאלה (לאה פדיזנט ז״ל), שהביאתנו לחדר

 ברתוב הסולל. הייתי בהוץ — בהופש. כעבור זמן קצר החלפתי בגדי ואריאלה הנתמדה, הלותמת

 והאמיצה (שנפלה במלתמת השחרור, כעבור כמה תודשים), ליוותה אותי שנית במכונית לדירת

 אוהד ברתביה. בית יהודי תם ולבבות חמים ואוהדים קיבלוני בסבר פנים וטיפלו בי בתביבות. זכרתי
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 את הימים של שנת 1942... מאז נפל יאיר עברו רק שש שנים. תלוס המדינה שהיה כל כך בלתי

 מציאותי ב- 1942, עמד בעצם התגשמותו!

 שעות לאחר הבריחה ספרו הבחורים מספר קוריוזים, כל אחד משלו. האחד מהם היה מוצלח

 ביותר. יהי (יוסף אריה) וניצ׳קו (נסים ראובן) נראו כתשודים בעיני השוטר שעמד בפתת בית-

 הסוהר. הוא עצרם ושלת אותם אל מנהל בית הסוהר קלאו. הם היו אובדי עצות ותשבו שהם

 מותזרים לכלא. השוטר שליווה אותם, טען שהם תשודים כבורתים. אולם ״דית הניתות״ של בגדיהם,

 הלכלוך שעל פרצופיהם ותנועות ידיהם וראשם, וכן הביטוי ׳׳מי ניו אינגליש״, שיכנע את קלאו יותר

 מכל דבר. הוא גרש את השוטר ואת השנים מחדרו בצעקות והבחורים יצאו מן הכלא ב׳׳ליווי״ שוטר

 עד פתה בית-הסוהר ולבם רתב מרוב אושר. בתוץ קבלונו יהושע זטלר ורעייתו, שדאגו לכל פרט

 קטן וגדול. היינו בידים נאמנות. ירושלים המתה משוטרים בריטיים שערכו סיורים ותיפושים. רק

 כשבוע לאתר מכן, לאתר הפצצת רהוב בן-יהודה על-ידי הבריטים, הסתננו לתל-אביב. בין אנשינו

 שהצליחו לצאת במנהרה הזו היו: מתתיהו שמואלביץ, יוסף דאר, נסים ראובן, יוסף אריה, פרתי

 כהן, מאיר גולן, יהודה פדר ומשה סבוראי. אליהו םנד, מנדל בלקובסקי, משה סלומון ויוסף שמחון

 — אנשי אצ׳׳ל״.

 פעולת תגובה על־יד וחובות

 בהמשך לפעולות התגובה על הרצח ברחוב בן-יהודה בירושלים, פוצצו אנשי לח״י רכבת צבאית

 ליד רחובות. שני קרונוח נחרסקו. 28 חיילים נהרגו, 35 נפצעו.

 על הפעולה פורסמה הודעת מרכז לח״י כדלקמן:

 ׳׳הודעה

 ביום א׳, י״ט באדר א' תש׳׳ה, בשעה 8.30 בבוקר, התקיפה יתידה של לותמי תרות ישראל

 במוקשים ובנשק אוטומאטי רכבת צבאית בקוו קביר-לוד, צפונית לרתובות.

 בהתקפה נהרגו 28 תיילים בריטיים מנוסעי הרכבת ועשרות מהם נפצעו. רובם פצעים קשים.

 כל לוחמינו חזרו בשלום לבסיםיהם.

 ההתקפה נערכה במלאת ״שבעה״ לרצת ההמוני של עשרות אזרחים עברים — אנשים, נשים

 וטף — בלתי מזויינים ברהוב בן-יהודה בירושלים.

 לוחמי חרות ישראל הודיעו ביום הפשע המתועב, כי הבריטים ישלמו בדמם. בפעולות־הגמול

 של לת׳׳י בירושלים, בכביש תיפה-ת״א ובהתקפה על הרכבת הצבאית לא נפגעו אזרחים בלתי-

 מזויינים, לא נשים ולא ילדים. בל הנפגעים היו אנשי-צבא בריטיים.

 הרכבת שהותקפה הסיעה צבא בריטי ממצרים לארץ-ישראל. כיוון הנסיעה מובית, בי ההיילים

 שנהרגו לא הוסעו אל ארצם במסגרת הפינוי, אלא הובאו כתגבורת לחיל-הכיבוש, הידוע מפשעי

 ה״נייטראליות״ שלו.



דש פברואר 1948 | 389 ם ושישה: אירועי חו שי  פרק חמי

 ההתקפה על הרכבת הצבאית מן הראוי כי תזכיר לבריטים, שעליהם לזוז את פינוי צבאותיהם וכי

 כל נסיון להוסיף ולהשתמש בארצנו כבסים צבאי, יסובל על-ידי התנגדותה המזויינת של המחתרת

 העברית הלותמת.

 במתתדת — י״ט באדר א׳ תש״ת לותמי תרות ישראלי׳

 מצב הביטחון ביישוב

 מחריף העימות בארץ. ב- 4 בפברואר חדרו מאות אנשי כנופיות מסוריה לארץ דרך גשר משמר

 הירדן מבלי שיעשו הבריטים לבלימתם. המצרים החלו לתכנן פלישה לארץ-ישראל.

 ה״הגנה״, למודת הלקת מפרשת הל״ה, התלה ליזום פעולות תגמול לתוך עומק האויב. ב- 15

 לתודש תקפו יחידותיה את הכפר סעסע על-יד צפח. בחסות הלילה הניחו התוקפים חומרי-נפץ

- 60 ערבים ונהרסו 10 בתים. כן פוצצו באותו לילה 6 גשרים בגבול הצפוני -  בבתים ונסוגו. נהרגו כ

 מזרחי, על מנח להקשות על חדירת הכנופיות.

 יתידת אצ״ל פעלה באותו זמן נגד הבריטים ופרצה לתוך מחנה צבאי ליד תדרה. מהמחנה הוצאו

 כמויות גדולות של נשק ואספקה.

 גם הערבים לא שקטו על השמרים. אנשי קאוקג׳י תקפו את טירת צבי. מגיני הקיבוץ, שהיו במצב

 הכן, הביסו את התוקפים וגרמו להם אבידוח של 60 הרוגים. לאחר יומיים תקף האצ״ל את מרכז רמלה

 וגרם לערבים אבידות רבות.

 בתודש פברואר פוצצו הבריטים מכונות-תופת במספר מקומות בירושלים. הפיצוצים בוצעו

 על-ידי קבוצת מרצתים בריטים שמקורה ב״ליגה הבריטית״ הפשיסטית של אוסוולד מוסלי, שפעלה

 בשירות הערבים נגד האוכלוסייה היהודית לפני פינוי הצבא הבריטי מארץ-ישראל ב- 1948.

 בעקבות התפוררות השלטון הבריטי מכרו חיילים ושוטרים בריטיים נשק רב לצדדים הלוחמים,

 בעיקר לערבים. בריטים רבים ערקו גם מן הצבא והצטרפו לכנופיות הערביות תמורת בצע כסף ושנאת

 היהודים. לפי הודעת השלטון מחודש מרס 1948, ערקו 233 תיילים ושוטרים, אשר יש להנית שרובם

 ככולם חברו עם הכנופיות הערביות.

 כנופיית המרצחים פעלה בעיקר באזור ירושלים וגרמה נזק רב ברכוש ובנפש לאוכלוסיה היהודיח.

 היא פוצצה את בית הדפוס של העיתון ״פלסטין פוסט" וגרמה לפיצוץ הגדול ברחוב בן-יהודה, בו

 נהרגו עשרות יהודים ונפצעו מאות.

 למחרת הפיצוץ הודיעה המשטרה על עריקת ארבעה שוטרים בריטיים: רוס, וויט, סטפנסון וטיילור

 ועל היעלמות 2 שריוניות. שבוע אחר כך, ב-5 במרס 1948 הצליחה מחלקת המודיעין של לח״י לעלוח

 על עקבותיהם של המרצחים הבריטיים ולפרסם את תמונותיהם של שני שוטרים: ג׳ורג׳ רוס וג׳ורג׳

 אנטוני וויט, שהשתתפו ברצח ההמוני.
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 עריקים נוספים: רוט, הוקהרסט וסטפנסון נלכדו ע״י המשטרה, שוחררו ונעלמו. טיילור מצא את

 מוחו בקולוניה.

 שני השוטרים הבריטיים, וויט והריסון, מאלה שהשתתפו בפיצוץ ברחוב בן-יהודה מצאו את

 מותם בנטותם לפרק מכונית תופת של לחייי שנועדה לפוצץ את מפקדת הנג׳אדה בשכם במרץ 1948.

 הפעולה הבריטית בשיטת המכוניות הממולכדות נעשתה לכאורה בידי ערבי-נוצרי, נהגו של

 הקונסול האמריקאי. אבל גם במכונית זו טיפלו ידיים בריטיות, שכן לערבים עוד לא היו באותו זמן

 מומחים להרכבת מוקשים משוכללים ממין זה.

 הנהג הערבי החנה את המכונית בחצר המוסדות הלאומיים בירושלים ולאחר שעזב את המקום,

 אירעה התפוצצות בסמוך לאגף ״קרן היסוד״. מן ההריסוח הוצאו שחיים-עשרה גופוח.

 בתגובה לפיצוץ רכבת ליד רתובות ע״י לח״י, פוצצו הבריטים ב- 29 לחודש את בית-החרושת

 היוצק, שליד מקוה-ישראל. יתידת ה״הגנה״ ניסתה להתבסס שם מייד, אולם הבריטים פירקו את

 נשקם והסגירו את אנשיה לידי הערבים, שרצחו אותם.

 לחייי הגיבה על מעשה מביש זה של כניעה במכתב מ״איש לחייי אל תבר"ההגנה":

 ״....מה שאירע ב״היוצק", לא היה אפשרי אילו באמת תדלו לראות בבריטים שליטים חוקיים,

 ואילו באמת ראו כבר ב״הגנה" — צבא. מה נובע מהכרת שורש הדברים?

 נובע מזה, שאך לשווא תתכו לפקודה מלמעלה, שתפסיק את שרשרת התרפות הללו של הסגרת

 הנשק, הסגרת הכבוד והםגרת התייס לבריטים. נובע מזה, שאתם תתתילו להיות תיילים עבריים בו

 ברגע שתתנהגו כחיילים. והמשמעת איננה הצוו העליון של התייל. דה-גול הפר את המשמעת למען

 צרפת. בידיכם ניתן הדבר לעשותו. המפקד הראשון שיגיד: ׳*י! לא אסגיר נשקי!" — יעשה מעשה

 היסטורי בשביל ה״הגנה", יעשה את הצעד הראשון ההופך אותה לצבא. אולי יפול בקרב, אולי יפול

 בשבי, אולי יועמד לדין פנימי על הפרעת הסדר והפרעת משמעת — כל זה כדאי הוא. הוא יציל

 את כבוד ה״הגנה", הוא ינצת, כי אתריו ילכו האתרים — עד להתמרדות הנוער הלותס שירכיב

 הנהגה לוחמת בעלת אופי תדש".

 ואילו לציבור פירסם מרם לח״י כרוז, בו הואשמו ראשי ה״הגנה" לא רק בהפקרת חייליה ונשקיה

 של ה״הגנה" לידי הבריטים, אלא גם בהפקרת היישוב כולו לידי הפורעים הערבים:

 "אנו מאשימים!

 אין להסתיר ואסור להסתיר את האמת המרה:

 לא רק חיים יקרים ולא רק נשק יקר הופר ב״היוצק". הופקרה עמדת מפתת בכביש לדרום

 ובכביש לירושלים. בית "היוצק" וגיהה״ר לספירט נפלו גידי הערבים. הם נפלו ללא קרב, ללא

 התנגדות. נפלו בגלל עמדתם הפושרת של ראשי ה״הגנה" ביחס לקלגסים הבריטיים.

 מעתה סלולה הדרך ל״כיבושים" נוספים,

 מעתה ייהפך הדבר לשיטה. לאחר שהבריטים נוכתו לדעת, כי אין הס יכולים לסמוך על הכנופיות

 הערביות גם לאחו "הפלישות" מהצפון. לאחר שהבריטים נוכתו לדעת שאפשר לנשל יהודים
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 מעמדותיהם ללא קרבות, כלומר, להשאר כלפי חוץ ב״נייטראליות״, אין פשוט מזה: להחרים נשק

 בעמדות, לגרש מגינים ולמסור לידי הכנופיות את העמדות העבריות.

 בדרך זו לא יפו תהיה מכותרת, כי אם תל-אביב.

 בדרך זו יכתרו את ה׳׳יישוב״ העברי בתרים בתרים, יבתרו את הכביש לירושלים, יבתרו את

ק בהפקרת חיילי ה׳׳המה״ ונשקי ה׳׳הגנה״.  הכביש לחיפה. אנו מאשימים את ואשי ה׳׳הגנה״ לא ו

 אנו מאשימים אותם, שבדרך זו של אי־התננדות לבריטים הם מפקירים את כולנו לידי הפורעים

 הערביים.

 ואנו מזהירים:

 אף העמידה האיתנה ביותר בתפירות-ההגנה, אף ההתקפות האדירות והפוגעות ביותר של לותמי

 חרות ישראל — לא יצילו אותנו אם לא תיפסק הכניעה של ה׳׳הגנה" לבריטים.

 אנו מזהירים:

 לפני כל ״תאריכים גואלים״, מעבר לכל או״מ ומועצת בטחון, בהתעלמות מכל מועצות ממשלתיות,

 יעשה השלטון הבריטי את המאמץ האהחן להפקיר אותנו בידי הכנופיות.

 מעשה ״היוצק״ הוא אות ומופת. ואם הדבר לא יעלה להם לבריטים בקרבנות ובדמים, לא יירתעו

 מזה.

 נוער בעמדות! האתדיות עליך! שים קץ לחרפת הכניעה לבריטים! הפר ״פקודות״ אוויליות,

 המובילות להפקרת גופך למתעללים ערביים ולהפקרת ה״ישוב״ העברי כולו.

 נוער בעמדות! פעל לפי דרישת המצפון!

 במתתרת — כי* באדר א׳ תש״ח לוחמי חרות ישראל״

 בעקבות מעשי הרצח של הבריטים ותגובת לח״י בפיצוץ הרכבת הצבאית, פרסמה מח׳ הסברה של

 לח״י את הכתבה הבאה בעתון ה״מחתרת״(אדר א׳ תש״ח), שהייתה מענה על ההשמצה שלוחת הרסן

 האנטישמית מבית יוצרם של הבריטים נגד האומה העברית:

 ״התועבה הבריטית ברתוב בן-יהודה בירושלים גרמה לשלטונות הכיבוש ולממשלה המרכזית

 אפתעות לא נעימות.

 הם הורגלו לדרך הגבתם של המוסדות היהודיים, הם שיערו שמוסדות אלה יסכימו לכותרות

 מרעישות בעתונות על ״האסון״, ימתתו ״בקורת מתונה וזהירה מתוך תבונה מדינית״, אולי ימהו,

 יערכו שבתון או אפילו עוצר-בית. על כל פנים ישמשו אמצעים אלה כלפי-פנים — על ידי

 כך יופגו רגשות הצער וההתמרמרות שנצטברו בלב ההמונים ויכוונו למבוי סתום. כלפי תוץ יהיו

 מוסדות אלה אדיבים יותר, לכל היותר ידברו על ״המלהמה הערבית" ויסייעו על-ידי כך למזימות.

 הלא כך נגמר אף עניין הפצצה ברחוב הםולל. הקולות כוונו כלפי פנים והבל נסתיים בתזכיר שהוגש

 ל״כותות הבטהון״. בהוץ שררה דממה דקה. אנגלים יכלו אפילו לפרסם בעתונות עולמית תמונת
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 הבניין ההרוס ולצרף כתובת: ״הטרוריסטים פוצצו ״פלסטין פוסט״(בתרגום לועזי: הטרוריסטים,

 מובן מאליו אנשי לת״י או אצ״ל, פוצצו דואר בא״י, ז.א. התנקשו במוסדות ה״ממשלה״).

 בעצם, לא בל האשם בבריטים בלבד. יצריהם השפלים, תאוותם לדיכוי ולרצה באה לידי ביטוי

 במידה שאין הסבנה צפויה להם ממעשים אלה. הס הורגלו לדדות מפאת נתשלותס ותולשת אופיים

 של עמים קולוניאליים שונים ושל מנהיגיהם. אך נם במולדתנו הרגילום פרנסי המוסדות להשתולל

 ללא השש בפני עונש ותגובה. בפעולתם הרצתנית הם פתתו קמעא קמעא; תהילה מתוך סייגים

 רבים ופחד, אך בהוובחם, שאין סיבה לחששות והמנהיגים המובילים את ה״יישוב״ בתלם רגילים

 אף הם להמשיך ללכת בתלם הכניעה לבריטים, הגבירו את פגיעותיהם, עד שהגיעו המעשים האלה

 לממדים של רצת המוני.

 פעמים רבות חטפו בריטים צעירים עבריים ומסרום לידי הערבים. הם היו מתפשים נשק בביתם,

 בעמדות ובשיירות, ואף היו מתרימים אותו. לכשעברו פגיעות גישוש אלה בשלום, התתילו לשתף

 פעולה בולטת יותר עם הערבים בגילוי עמדות מגן. להלן פתחו בפיצוץ בתים, שנגמר בפתיחת הדרך

 ביפו הנצורה ובכיבוש עמדת מפתת של תל-אביב (לאתר פיצוץ בית תרושת לספירט ובית תרושת

 ״היוצק״). הם הגבירו את כיתור ירושלים מהצד הצפוני על-ידי ביסוס עמדות ערביות בשייך ג׳יראח

 והתנכלותס לשכונת שמעון הצדיק הסמוכה. הם סייעו לערבים בהקמת עמדות בודדות ביפו, ולבסוף

 הפכה עזרה זו לביצור שיטתי של אבו-כביר (למעשה, בניין דייק על תל-אביב), בהקמת רשת

 ביצורים על גבולות הישובים שלנו בשרון וכדי.

 הם התתילו לירות באנשי המגן באופן בודד ובאמתלאות שונות. הדבר הפך לרציתות בודדות

 גלויות וציניות. בראותם שהמוסדות אינם מגיבים בצורה יעילה, פתתו ברצת הארבעה בירושלים.

 לכשזכו ל״הצלחה" נוספת: פיצוץ ״פלסטין פוסט״, שלא הוציא אף הוא את המוסדות מן הכלים,

 ערכו טבח ברחוב בן-יהודה.

 משום כך הם זועמים על תוצפתם של היהודים המרשים לעצמם לערוך חקירות בלתי-תלויות,

 והעיקר להודיע על הדבר גם מתוץ לגבולות הארץ. ההתרגשות סערה אך בפרלמנט הבריטי, ואידן,

 ״האציל השמרני״, נאם מתוך הימה וזעם בדרשו מהממשלה להוכיח"שברצח זה לא היתה יד של אף

 אתד מבני עמנו״. כוונת הדברים ברורה: על הממשלה לעשות הכל, כדי לטשטש את העניין, לסלפו

 או להשתיקו כליל.

 והנה הוטל לחלל העולם מקרה רתובות. לותמי התרות לא סמכו על החקירות של מוסדותינו.

 אנחנו הגבנו בדרך היחידה המובנה לאנגלים.

 בינתיים פורסמה ההודעה מם׳ 146 (היא הובדה מזמן, דק ברגע האחרון צורף אליה עניין פיצוץ

 הרכבת), הודעה, שאף לפי העתונות ״הזהירה ביותר״ אין לה תקדים בספר הימים. הודעה זו שופעת

 ארס ושנאה לעברים, מתגלים בה הקלפים, בולטות הצפרניים הדרםניות של ההיה הבריטית צמאת

 הדם. לפי דברי הודעה זו אין לאומתנו רשות להימנות על בני התרבות, הם ״מבינים" לרוחם של

 ההיילים הבריטיים, כי למעשה איננו ״זכאים להגנה" וכוי. נשמעו איומים על אי־הברה בסוכנות

 או פירוקה. תותתים הוצבו מול רתביה ואתרים פגעו בשכונות הםפר העבריות, הזהירונו שהנציב
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 הבריטי ינהג"שלטון דיקטאטורי״ או שהוא יטיל מצב צבאי וכד׳.

 אותנה אינה מפליאה תעודה זו המבטאת את הלך-הרותות האמיתי השורר בקרב קלגטי המשעבד

 הבריטי ופקידי השלטון האוייב. אנו תמהים רק על שום מה פורסמו דברים אלה קבל עם ובפני

 העולם. נכון שמעשה לותמינו פגע מאד במזימות האנגלים: לרוצתים נאמר במפורש, שמעתה הם או

 חבריהם לא יינקו. הובהר לכל שאמנם זורם הצבא הבריטי לא״י למרות הכרזותיו על הפינוי. אושר

 על-ידי כך, שלא אחרת אלא יד הבריטים היתה בפשע שבירושלים, ואין אפשרות יותר להסתיר

 זאת.

 ובכל זאת הגיע הרוגז הבריטי הגלוי לממדים כאלה רק בגלל סיבות כבדות משקל לאין שיעור.

 פיצוץ הרכבת ברתובות הוכיה לאוייב שעדיין שרירה וקיימת המחתרת העברית הלותמת. פגיעתנו

 שינתה גם את פני הדברים בעולם. נתגלה לכל, שבא״י מתנהלת מלתמה בין בריטים ובין תנועת

 השתרור העברית, וזוהי המערכה העיקרית. פצצה זו הוכיחה, שאבד ערך רב לתכניות, להפוך את

 מלתמת השתרור העברית למלתמת "עדות" קנאיות ואת האוייב האמתי — ל׳׳בורר נייטראלי".

 מלתמתנו פגעה הפעם לא רק בפרסטיז׳ה של הכובש, היא גילתה את העובדה העיקרית מהו פרצופו

 האמיתי ומה הם היחסים השוררים בארץ לאשורם. היא היכתה קשה במזימות הבריטיות להשאר

 בארץ בתור ה׳׳צד השלישי" ולאתר ש׳׳העדות הדתיות תתפשרנה״.

 אתרי פיצוץ הרכבת ירדה פלאים עמדתם של הבריטים בזירה הבינלאומית בשאלה

 הארצישראלית."

 לחייי לא חסכה את ביקורתה גם על מנהיגות היישוב ומפקדת ה״הגנה״ והטילה עליהן את

 האחריות על ביצוע פשעי הבריטים והתריעה על הרשלנות הפושעת של כוחות הביטחון בשמירת

 בטחונם ושלומם של אזרחי ישראל. לח״י קראה לאחדות לוחמת והתפטרותו של בן-גוריון המונע

 את האחדות:

 "הבריטים ישלמו בדמם

 בן-גוריון תייב להתפטר

 ירושלים העברית פצועה ושותתת דם. עשרות יהודים, אנשים, נשים וטף, נרצתו בשנתם,

 גופותיהם נתרסקו, מאות נפצעו, אלפים נשארו ללא קורת גג. את הפשע המתועב הזה ביצעו

 הבריטים ה׳׳נייטראליים". גם הפעם נתקיימה אזהרת לוחמי תרות ישראל. כי לא נייטראליים הם

 הבריטים, אלא אוייב אכזרי ומתועב, אוייב שרוצה להשמידנו.

 הבריטים ישלמו בדמם י אולם הציבור העברי עומד מזועזע ושואל:

 כיצד זה קרה? כיצד זה קרה שמרצתים בריטיים יכלו להכנס למרכז ירושלים במכונות טעונות

 הומר-נפץ? והיכן"משמר העם׳׳ו והיכן ה״הגנה״? והיכן אלה המגייסים רבבות אנשים ומיליונים

 לירות?

 כיצד אפשרי דבר זה?

 הוא אפשרי והוא יהיה אפשרי בכל מקום, כל זמן שיימשך פשע ההבלגה כלפי הבריטים בפקודת
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 בן-גוריון. הוא אפשרי ויהיה אפשרי כל זמן שהבריטים יידעו שהם יכולים להסתובב חופשים בערינו

 וברחובותינו, כי ה׳׳הגנה״ מגינה עליהם מפני התקפות לותמי תרות ישראל, כי ה׳׳הגנה״ מצווה למנוע

 התקפה עליהם.

 על כן אין פתד למכוניות בריטיות, על כן אין פתד על המרצתים הבריטיים.

 בתסות ה׳׳הגנה״, בתםות בן־גוריון.

 וככה הם ייכנסו לכל ערינו ורתובותינו, אם לא ייפסק משתק הנייטראליות כלפי אלה שאינם

 נייטראליים, כי אם רוצתים ושותפים לרצת. ככה נהיה מופקרים, אם ה׳׳הגנה״ תדאג להציל כספי

 באנקים בריטיים באותו יום שבריטאניה הכריזה על שוד כטפינו והקפאתם.

 ככה יוחרם נשקנו, יירצחו בנינו, יופצצו בתינו, אם לא יתקומם הנוער העברי הלותם נגד פיקודו

 של אדם מבולבל. עתה רוצים להרגיע אתכם: הנהלת הסוכנות תוקרת. כן, היא תוקרת: גם המשטרה

 הבריטית תוקרת!

 ובעוד יום יומיים יגיש בן־גוריון מחאה הדיפה לראשי המרצהים, לקנינגהאם ולגורני.

 הסוכנות היהודית תוקרת, הרגעו יהודים.״ ובינתיים ה׳׳הגנה״ שומרת על צעדי לוחמי תרות

 ישראל בירושלים ובכל ערי הארץ לבל נפגע הלילה בנייטראלייס הבריטים.

 ובן-גוריון מלא קצף על שאין אנתנו מקבלים את מרותו. לא קיבלנו אותה ולא נקבל, כל זמן

 שבן-גוריון תובע הבלגה ביתס לבריטים. תמשיך ה׳׳הגנה״ להגן עליהם, תמשיך הסוכנות לסמון על

 תברות בריטיות. אנהנו נשלם להם בדם! לותמי תרות ישראל ישלמו להם בדם! הנוער העברי הרוצה

 ללתום יצטרף ללותמים.

 אולם אתה, הציבור העברי, התקומם נגד אלה שאיפשרו את מעשה הזוועה!

 יתפטר בן-גוריון מאתריות לבטתון!

 יתפטר המפריע לנוער העברי למנוע מהבריטים תנועה תופשית למעשי רצת.

 ישלמו הבריטים בדם, אך ישא גם בן-גוריון פעם אתת באתריות. ישא גם ראש ה׳׳הגנה״

 באתריות.

 המוני ישראל, נוער תופשי, הורד את הזקנים התשושים, הורד את האחראים להפקרות, הקם

 הנהגה לותמת.

 יפוטר בן-גוריון! יתפטר סאלח ג׳אבד היהודי!

 באספות ובהפגנות, בותובות ובעמדות ובבתי-התרושת יישמע בקול מה שמלתשים בכל פינה.

 אל יהי אדם מבולבל אתראי לבטחוננו.

 יפוטר בן-גוריון, תוקם הנהגה לוחמת תקיפה. בוז לסאלח ג׳אבר היהודי! בוז למגן הבריטי.

 לותמי תרות ישראל קוראים לאחדות לותמת נגד כל המרצתים. לאתדות לותמת מעל לראשי

 הפוליטיקנים ועסקנים שותרי תיקו מיניסטרים.

 לותמי תרות ישראל ינקמו את דם ירושלים מידי המרצתים וראשיהם.

 תתי מלחמת החרות.

 ולירושלים הפצועה והשותתת דם שלותה ברכתנו:
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 ירושלים בירתנו! מרצחים בריטיים ושכיריהם הערביים לא יכניעוך. על משמרתך עומד הלוחם

 העברי. הוא יגאלך מתרפת השעבוד, הוא ישתררך. את תהיי הבירה העברית התופשית הגאה.

 זקפי ראש, ירושלים!

 הלותם העברי מתפלל בנשקו לשלומך!

 במתתדת — י״ב באדר א׳ תש״ת לותמי תרות ישראלי׳

 באותו שבוע פרצה התנגשות בין האצ׳׳ל וה״הגנה״. לאחר שה׳׳הגנה״ הכשילה את השתלטות

 האצ״ל על בנק ״ברקליס״ בחל-אביב, נפצעו כמה אנשים, אך נמנעה פחיחת-אש חיה.

 בסוף חודש פברואר היו מספר יישובים בצפון ובדרום, שנותקו ממקורות אספקה ונשק. קרוב ל-

 1,000 יהודים נהרגו מתחילת הקרבות.

 באין הנהגה לאומית מאוחדת ובחוסר כוחות קרביים וציוד מלחמתי כשיר, מצב היישוב היה קודר

 מדי.

 בתוך כך, חקף מרכז לח״י את הנחות-היסוד הצבאיות והפוליטיות של ה״הגנה" ואף של האצ״ל,

 שאין בהן, לדעת לח׳׳י, ביסוס אסטרטגי לטווח ארוך, שבלעדיו אין סיכויים להצלחות ובודאי לא

 לנצחון. כשאין מטרה ברורה וכשהאסטירטגיה מושתתת על התגוננות, אפילו על התגוננות פעילה,

 והיוזמה איננה בידי הכוחות העבריים - אין לקוות להבסתו של האויב.

 ואילו בשטח הפוליטי שוגים הסוכנות היהודית וה״הגנה" בהנחתם כי האויב העיקרי של העם העברי

 הוא הערבים, ולא האימפריאליזם הבריטי. לכן, גישה זו מאפשרת לסלף את הבעיה הארצישראלית

 ומציגה אותה כסכסוך יהודי-ערבי, בו הבריטים משמשים שומרי-סדר ובטחון. המדיניות הפוליטית,

 בה נוקטים מנהיגי היישוב, היא מדיניות ״שמירה על הקיים״, עד ש״יצליחו לשכנע את הבריטים לחזור

 בהם מגישתם".

 לח״י קראה לשנות את הנחות-היסוד האלה ולקבוע כי האויב הוא האימפריאליזם הבריטי, כי

 עצמאות יהודית בארץ-ישראל היא מנוגדת לאינטרסים שלו. המלחמה בכנופיות הערביות צריכה

 להיות חלק בלתי נפרד מהמלחמה באימפריאליזם הבריטי - קבעה לח״י.

 נושא זה נדון במאמר"פנקס פוליטי" בגליון א׳ אדר א׳ תש״ת של ״במחתרת״:

 "הנחות צבאיות

 המערכה הצבאית הנוכתית הינה, בעצם, אתת הדרכים לפתרון בעייה שראשיתה ותכליתה

 פוליטיים-מדיניים. מכאן חשיבותם של שיקולים פוליטיים בעת קביעת צעדים צבאיים. הנחותינו

 הפוליטיות שונות מאלה של ה״הגנה״ ודומה גם של אצ״ל. ממילא קיים הבדל בהשקפות על הדרך

 הצבאית. אולם דומה שגם בשאלות צבאיות טהורות נבדלים אנו מהן. גם כאן שונות הנחותינו

 מהנתותיהם. ועובדה זו מן הראוי להתתשב בה כשדנים באיתוד או אפילו תיאום. לדעתנו, מיבצע

 צבאי בודד, ולו גם מוצלח, בל זמן שאינו מהווה חוליה טקטית של מערכת אסטרטגית צבאית
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נו לגבי  מקיפה, יעילותו מוגבלת הן בזמן והן בשטח. אף אם השפעתו הלוקאלית הזקה, הוי עו

 ההכועה בםנםוך הצבאי בכלל — אינו וב.

 מוסד צבאי עליון של עם הלותם לעצמאות, מן הדין שתהיה לו אםטוטגיה עצמאית משלו,

 המותאמת למטרת העם. אין הוא רשאי להסתפק בתגובות בלבד על פעולותיו של האוייב. משימתו

 לתכנן תכנון צבאי כולל, בו ישתלבו קרבות בודדים, מבצעי הגנה והתקפה, משלומי אספקה וכיוצא

 באלה, למערכת מתוכננת שמטרתה ברורה מראש. אפילו יהיה התיכנון מושתת על עקרון התגוננות

 בלבד, גם אז תייבים לתכנן דרך התגוננות מפני מטרתו האסטרטגית של האויב ולא רק מפני

 התקפותיו הבודדות. באין אסטרטגיה צבאית נהנה האוייב מיתרון שביוזמה, אפתעה ואף מיתרון

 שבעדיפות כמותית. שכן הוא הקובע את מקום ומועד ההתקפה ומכאן תלויים היי בני העם וגורל

 משקו בתסדו של האוייב.

 להגנה ולמדריכה הפוליטי — הסוכנות — אין כל אסטרטגיה צבאית וכל תכנון צבאי מקיף.

 היוזמה נמצאת בידי האוייב. הוא קובע מועדים לקרב ולהפוגה. הוא המכתיב את מקום התזית ומועד

— דבקה בשיטת ההתגוננות. א י  פתיתתה. — ה׳׳הגנה״ — כשמה כן ה

 ההבדל בין התגוננות פסיבית להתגוננות אקטיבית אינו הבדל עקרוני, אלא טקטי בלבד. יתר על

 כן, אף התגוננות אינה מחושבת על פי מטרתו האיסטרטגית של האוייב, אלא אופייה מקרי ולוקאלי

 בלבד. במצב זה אך מקרה הוא כשלונו של האוייב, כי יהיו לוחמינו מהטובים ביותר, יכולתם מוגבלת

 על ידי העובדה שבידי האוייב לקבוע תמיד את היהם המספרי. ובמצב כזה, מה יתן ומה יוסיף איחוד?

 הרי השאלה אינה בריכוז מספר זה או אחר של לוהמים. האוייב גם אז יוכל לקבוע את היתם המספרי

 לטובתו. השאלה היא בשינוי יסודי בשיטה. לאיתור או לפתות לתיאום יש ערך אם הוא מעלה את

 יעילותו של הכוח הצבאי לא רק מבחינה כמותית אלא בעיקר מבתינת האיכות. איחוד או תיאום

 ברכה בו, אילו הביא עמו תכנון, אסטרטגיה עצמאית, יוזמה וכיוצא באלה. איתוד או תיאום אשר

 יביא לכך שאנו נפתת תזיתות בהתאם לתישובים שלנו ולא של האוייב, איתוד או תיאום כזה —

 ערכו רב. אולם איתוד או תיאום, אשר תפקידו לכבול את ידינו ולהכניםנו תתת כנפי ההסתגלות

 תסרת השיטה של ה׳׳הגנה״, כמוהו כפגיעה בכושרו המלתמתי של העם. על כן, איתוד או תיאום הוא

 זה, אשר ימיר את לוח הזמנים של האוייב ובראש וראשונה יידע להגדיר הגדרה נבונה את המושג

 — אוייב. שכן הגדרה נכונה של האוייב תורה לא רק כיצד ללחום אלא גם במי ללהום. אולם

 הגדרה נכונה ממין זה תלויה בהנתותיו הפוליטיות של המגדיר. על כן נעבור להבדל בין הנתותינו

 הפוליטיות ובין הנתות זולתנו.

 הנתות יסוד פוליטיות

 כאמור לעיל, המערכה הצבאית הנוכתית הינה אתת הדרכים לפתרון בעייה שראשיתה ותכליתה

 פוליטיים-מדיניים. אולם כדי לפתור בעייה יש לעמוד תהילה על מהותה. כל המסלף את מהות

 הבעייה וכל המסייע לסילוף כגון זה את גורל הפתרון הוא קובע. איתור או תיאום המושתת על דרך

 שתכליתה הפוכה מזו הדרושה לסיפוק תביעותינו לעצמאות לאומית ידנו לא תושט לו.

 כדי לעמוד נכונה על מהות הבעייה, על מהות המערכה מן הדין לחקור חקירה אובייקטיבית את
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 הכוחות והגורמים הניצבים נגדנו. מי מהם נמנה על אוייבינו המוחלטים ומי מופיע כאן כיריב ארעי,

 שאיבתו היא בבתינת תופעה תולפת ואינה מתוייבת המציאות או אינטרםים אובייקטיביים. כמו כן

 עלינו להיטיב להבהין בין העיקר לתפל, בין הטיבה לבין התולדה.

 והנה דווקא בשטה זה של אבהנה בין הטיבה לתולדה, בין העיקר לתפל, בין המוחלט הקבוע

 ולבין הארעי ההולף, בין המתכן והמכוון ולבין המכשיר, שונות הנתותינו מאלה של מדינאי הסוכנות,

 "הגנה״ ואצ׳׳ל. והשוני בהנתות, גורם לשוני בדרכי ביצוע. האפשר לגשר ביניהן?

 לדעת יו״ו הסוכנות, שעל פיו נקבעת דרכה של ה׳׳הגנה״, עניין לנו עם שני גורמים: צבאי

 ופוליטי. מטרת שניהם לחבל בעצמאותנו. הראשון המעלה, לדעתו, הגורם הצבאי, דהיינו הכנופיות

 הערביות. השני — מדיניותו של בווין. נציין — מדיניותו של בווין. ז.א. תופעה תולפת, שמקורה

 במדיניות אקטואלית של מיניסטר מסויים ולא הגורם הבריטי בכללו. לא האימפריאליזם הבריטי,

 אשר בעצם מהותו מהווה אוייב אובייקטיבי לעצמאות העברית. יתר על כן, אותו בן־גוריון, כציונים

 אמרים, נאמן עדיין, להנחה, שציונות ואימפריאליזם בריטי יכולים ואף הייבים להשלים זה את זה.

 כציונים אתרים כך גם הוא רואה את זכות הגשמת הציונות בשילובה אל תוך מערכת האינטרסים

 האימפריאליים של בריטאניה או לפתות של הגוש המערבי. מכאן ההימנעות מלפגוע פגיעה ישירה,

 אס צבאית ואם פוליטית, בגורם הבריטי. מכאן השתמטות מלהציג את הגורם הבריטי כצד לוחם.

 מכאן הסתפקות בהתמרמרות פובליציסטית כנגד התנהגות"מקרית״ של בווין או שליתיו ושמירה

 קפדנית לבל תתפרש התמרמרות זו כמעשה איבה נגד הגורם הבריטי בכללו.

 מכאן הצגת הערבים כאוייב עיקרי. במערער עיקרי על זכותנו הלאומית על מולדתנו.

 גישה כגון זו מטייעת בידי הבריטים לסלף את הבעייה הא״י, להציגה כבעייה ערבית-עברית

 בלבד, גישה זו נותנת אישור מוסרי לטענתם של הבריטים, כי הם כאן צד נייטראלי, בלתי מעוניין,

 וכי כל שאיפתם ומטרתם טובת הארץ הקדושה ואושר תושביה.

 תקווה זו, לבוא אי פעם לידי שיתוף אינטרסים מחודש עם הבריטים, מצמידה בבר היום את

 מדיניות הסוכנות אל מרכבתו הפוליטית של האימפריאליזם הבריטי ונציגו בווין, ואת ה״הגנה״

 אל לות זמנים של הצבא הבריטי ועושי דברו מבין הכנופיות הערביות; היא המונעת בעד עיבוד

 איםטרטגיה פוליטית וצבאית עצמאית; היא המאלצת את ההגנה להיגרר בזנב המאורעות; היא

 המשאירה את המפתת לפתרון הבעייה, למעשה, בידי האוייב הראשי של עצמאותנו.

 מכאן השיטה של ״שמירה על הקיים" עד יעבור הזעם, עת יתזור ויכיר העם הבריטי שטובה

 לו אוריינטציה על יהודים מאשר הסתמכות על קנה רצוץ שערבים שמו. ״שמירה על הקיים" זו

 המערכה, זה תוכנה. בל זמן עתה הוא הקוו של ההננה בלבד, ואין היא רוצה להטילו על זולתה״ יש

 מקום אם לא לאיהוד, הרי לפתות לתיאום בפעולות, אולם בשעה שכוונתה להטילו גם עלינו, בשעה

 שהיא רוצה לטשטש כל סימפטום של הכרה לאומית סובייקטיבית וראייה מדינית נבונה — אין

 אנו רשאים לסייע בעדה ע״י ויתור הד צדדי מצידנו.

 כאמור, נצמדה ה״הגנה" ללוה זמנים של האוייב, כשם שהסוכנות נאחזה במרכבתו

 האימפריאליסטית. אולם למקרא ה״תירות" אינך יכול שלא להסיק, כי בעיקרה אין הקונצפיציה
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 הפוליטית של אצ׳׳ל טובה מזו של הסוכנות. הוי נם האצ״ל נאחזו בתאויד ביטולו של המאנדאט,

 הרי גם לדבריו יוצא, שאת פתרון בעייתנו יקבע מבתן כותות עברי-ערבי בצאת הבריטים מכאן. גם

 אצ״ל כ״הגנה״ מצפה להסתלקותו של ה״גורם השלישי״. אולם היכן הערובה שהוא יסתלק? לדברי

 הנציג הבריטי, ישמור צבא בריטי גס לאתר ביטול המאנדאט על דרכים ושטתים היוניים בשבילו. ומי

 הנביא ויאמר מה והיכן יהיו שטהים אלה? והאס גם אז לא יימצאו אלה על דרך"תנופתנו הצבאית״?

 האם משוכנעים אנו שאז לא נעמוד לפני הברירה, לוותר על ״ההתקפה הגדולה״ או להיכנס בקרב

 עם הצבא הבריטי, או כפי שנוהגים לציין כיום, — לפתות תזית שניה? והרי אז עלול להיות מצבנו

 קשה פי כמה. אז לא תהיה כל התתייבות מוסרית בין-לאומית הלה על שלטונות הצבא הבריטי.

 ואם תהיה אז נכונות להסתבן בקרב עם הבצא הבריטי, מדוע לא לעשות זאת עכשיו, כשפיקות,

 ולו גם מועט ערך, מונע בעד הבריטים לפתות בפעולות ישירות? יתר על כן, האם צבא זה ופעילותו

 אינם מהווים כבר כיום פגיעה רצינית בכושר פעילותנו הצבאית? נכון, כנופיות הערבים מתקיפות

 במישרין את ישובנו. נכון, להם תלק בקביעת מועד ומקום ההתקפה. אבל האם רק הם הקובעים?

 אפילו בשטה הצבאי בלבד ולא כל שכן בקביעת ההתפתתות הפוליטית בכללה, האם לא הבריטים

 הם הקובעים אם במישרין ואם בעקיפין? האם מקרה הוא, שבכל מקום שיד הערבים על העליונה

 נתקפים מגעינו בגבם על ידי הצבא הבריטי? האס אין לראות בזאת התאמה בין תנועת הכנופיות

 לבין זו של הצבא הבריטי? אם כן מדוע לא נראה בעין פקותה את האוייב הבריטי ולא נסיק מכך

 את המסקנה היחידה שמתובתנו להסיק והיא: ליטול את היוזמה הצבאית לידינו גם נגד הבריטים

 וגם נגד הכנופיות של הערבים ומקומות ריכוזיהם הקונקרטיים או הפוטנציאליים, ותוך כך להכרית

 גם את אלה וגם את ההם לכיוון תנועתם בהתאם להישובינו אנו. הרי אז נוכל לפזר את כותותיהם

 לפי צרכים שלנו. אזי נוכל אנו להקביל פני ״הצבא הנייטראלי״, להקבילו כראוי לקבלת פני אוייב,

 במקום שהוא יפתיענו בגבנו. כאמור, כאן ההבדל בתפישת מהותו של האוייב הצבאי. אולם תפישה

 זו מקורה בהנתות יסוד פוליטיו, דהיינו בתפישה פוליטית של האוייב. וגם כאן, ובעיקר כאן, עלינו

 לציין, ששוב אין הבדל עקרוני בין אצ״ל לבין הסוכנות או ה״הגנה״. שכן אתרת אין להבין מדוע הם

 משתמשים במונה נאצו-בריטים ולא אימפריאליזם בריטי. ונציין, כי ההבדל כאן אינו מילולי בלבד.

 ההבדל הוא, כאמור, באבתנה בין העיקר לתפל ובין הסיבה לתולדה. שכן פרצופו הנאצי של הגורם

 הבריטי אינו הסיבה למדיניותו. תולדה היא שאת מקורה יש לתפש בגלישתו של האימפריאליזם

 הבריטי במדרון. כשמנצ׳סטר צעדה בראש התעשייה העולמית ואפילו כשעדיין היתה לונדון מרכזו

 הפיננסי של העולם, יכלו הבריטים להרשות לעצמם להופיע בדמותו של ג׳נטלמן שלו, קר מזג

 וסביל. אולם עתה, שעה שהתעשיה הבריטית ירדה פלאים, שעה שממלווה היה הבריטי ללווה,

 שעה שאין הם מוכשרים לספק לעצמם מזון וחומרי גלם ע״י התתרות תופשית בשווקי העולם,

 שעה שלעומתם עומדים גורמים שכושרם התעשייתי עולה לאין שיעור על שלהם, שעה שהברירה

 היחידה לשמור על מקורות גלם ומזון היא כוה הזרוע ותככים — עתה בא הנאצי על מקומו של

 הבריטים, פינתה הסבילות את מקומה לברוטליות גסה. נשתנו האמצעים — אולם המטרה נשארה

 אותה. זו מטרתו של צ׳רצ׳יל ובווין, של גלדםטון ודיזרעאלי ואתרים; האדרת האימפריה, שלטון על
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 זולת, פירנום המטרופולין על השבון זיעה ודם של עמים משועבדים. ובתור שכזה, בתור אובייקט

 לניצול קולוניאלי, פוליטי ואיסטרטגי, נכנס גם הלוץ העם העברי במולדת למערכת התישובים של

 הבריטים, בתור שכזה, ולא בתור בן ברית קונקרטי או פוטנציאלי. בתור אובייקט שלעולם יהיה

 נטול עצמאות וישמש בידי הבריטים כהומר בידי היוצר. ושוב, בידי האימפריאליזם הבריטי בכל

 צורותיו וגילוייו. על כן מראש נעשה הכל כדי לבלום את התפתתותנו במולדת, לעצור את תנועת

 השבות(רפאטריאציה) של בני עמנו. על כן צויין מראש בהצהרת בלפור, כי לא בא״י כביתו הלאומי

 של העם העברי מדובר, אלא בהקמת בית לאומי בא׳׳י. לעומת מושג מוהלט וברור בא מושג יחסי

 ובלתי קבוע.

 על כן, כל עוד רואה האצי׳ל את האוייב בנאצו-בריטי ולא באימפריאליזם הבריטי בכל גילוייו

 וצורותיו, בכל זמן ובכל המסיבות, כל עוד שהוא מתחמק מלראות מבעד לתפל בן ההלוף את

 העיקר הקבוע, אין הנתזתיו שונות בעיקרן מאלה של ציונים אהרים. והשוני בין מדינאי אצ״ל לבין

 מדינאי הסוכנות הוא בעיקר במנטליות, באופי ובטקטיקה או דריכות נפשית. באלה ולא יותר. ואלה

 אין בכותם להשפיע השפעה יסודית על שינוי פני הדברים. כאן בהנתות יסוד פוליטיות יש לתפש

 את התשובה להיעדר איסטרטגיה תיובית, הן פוליטית והן צבאית אצל האצ׳׳ל כאצל הסוכנות

 וה׳׳הגנה״.

 לדעתנו האוייב הוא — האימפריאליזם הבריטי. בכל זמן ובכל המסיבות. הוא האוייב לעצמאותנו

 מכיוון שזו מנוגדת ניגוד אובייקטיבי לאינטרסים שלו. אף מלחמתנו בכנופיות הערבים אינה אלא

 המשך המלהמה באימפריאליזם הבריטי ומטרתנו בתזית זו — להוציא מידי הבריטי את המכשיר

 בו הוא משתמש לביצוע מטרותיו האנוכיות. ומטרת הגורם הבריטי למנוע מא׳׳י כל מעמד מדיני

 עצמאי. אין הם מעוניינים כאן לא במדינה עברית, לא במדינה ערבית ואף לא בשתי מדינות. אין

 הם מעוניינים, שגם כאן תהיה תנועתם מותנית ביחסי הכותות הפוליטיים אשר בתוך האוכלוםיה

 המקומית. כל עוד יחסי כותות אלה מוצאים את ביטויים במוסדות לא סובוניים כגון ועד לאומי,

 ועד ערבי עליון או סוכנות, הרי ערכם אינו יותר מאשר מוסרי. אולם בשעה שהם מוצאים את

 ביטויים במוסד ממלכתי סוברני כגון ממשלה של מדינה בעלת מעמד סוברני, ולו גם פורמלי בלבד,

 הרי ערכם הופך ליורידי בין-לאומי. אזי שרירות פירושה — הפרת סוברניות ולעתים כזו שכרה

 יוצא בהפסדה, אם גם לא תמיד באותו איזור עצמו.

 זו מטרת הבריטים. ומטרה זו אוייבת את עצמאותנו. מכאן המסקנה, שאת המלתמה יש לכוון

 בראש וראשונה בגורם הבריטי ואף השמדת הכנופיות הערביות מהווה חלק ממלחמה זו.

 מטרתנו כאז וכתמיד — לגרש את המשעבד הבריטי, כי הוא מקור הצרות. זו המטרה משמשת

 יסוד לתיכון איםטרטגיה פוליטית וצבאית כאתת. היא המתייבת לא להיגרר אחרי לות זמנים בריטי

 אלא לקבוע לוח זמנים משלנו. מועדים משלנו, מקומות חזית משלנו, היא המתייבת לשבש את

 תכניותיו הפוליטיות של האויייב הבריטי, לתשוף את פרצופו האמיתי, לגלות את כוונותיו וללחום

 בהם ובו כאתת. הוא המתייב איסטרטגיה צבאית יעילה גם נגד עושי דברו מבין הערבים, שקוויה

 הכלליים: הנתתת מכות יעילות בכנופיות, ריכוזיהם הקונקרטיים והפוטנציאליים כאתד מהד גיסא,
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 ומדיניות של שיתוף עם האלמנטים הפרוגרסיביים בעם הערבי ובעמי המזרח הקרוב בכלל לשם

 יצירת תזית אנטי-אימפריאליסטית אתידה למען גירוש כותות זרים מהמזרת הקרוב; נייטראליזציה

 פוליטית, כלכלית וצבאית של האיזור וברית עמים שווי-זכויות ותובות בה תופיע א״י בגבולותיה

 ההיסטוריים כגון ברית עברי.

 הנחות אלה, דרך זו, יכולים לשמש יסוד לאיחוד כותות הלוחמים. הכרה בדרך זו כאתת מדרכי

 המלחמה של כותות הלותמים יכולה לשמש לתיאום בפעולותיהם".
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 פרק חמישים ושבעה

 אירועי חודש מוס 1948

 פעולות לח״י נגד ערבים בשרון ובשומרון

 עם שובו של יעקב גרנק (דב) משליחותו בחוץ-לארץ, הועמד בראש שתי מחלקות מיוחדות של

 החטיבה הלוחמת של לחייי, אשר יצאו לפעולות נגד כפרים ערביים בשרון ובשומרון. עוד לפני שהושג

 הסכם בין ארגוני המחתרת לבין מפקדת ה״הגנה", צורפו שתי המחלקות האלה באורח בלתי רשמי אל

 כוחות ה״הגנה״ של ״אלכםנדרוני", וקיבלו גיזרה מסויימת בסביבת קאקון וכפר-יעבץ.

 ביום 1 במרס התקיפו כוחות לח״י את הכפר הערבי קניר, ששימש בסיס להתקפה על הקיבוץ

 מעיינות ומקום חנייה ל״מתנדבים״ עיראקיים וסוריים. תוך קרב עז הצליחה יתידת חבלנים לחדור

- 19 נפצעו. לאחר ההתקפה, נצטוו כל הכפרים שבין  לכפר ולפוצץ בתים. בפעולה נהרגו 4 ערבים ו

 עתלית לתול-כרם להפקיד שמירה על מבואותיהם ביום ובלילה. מאות הערבים רותקו לשמירה זו, ולא

 יכלו עוד לצאת להתקפות.

30 -  בחיפה פוצצו אנשי לח״י ב- 3 במרס בית ששימש מושב למפקדת הכנופיות. 14 ערבים נהרגו ו

 נפצעו. בניין העיריה הישן נהרס כליל ובניין ״סאלמה״ נפגע קשה.

 ב- 4 במרס תקפו אנשי לחייי את הכפר ביר-עדס, ששימש בסיס להתקפות על מגדיאל והסביבה.

 בתי הכפר נמתקו.

 פעולוח אלה של לח״י נועדו לזרוע מבוכה בקרב הכנופיות הערביות ולפגוע ברוח-הקרב שלהם.

 בשביל לחסל את פעולות האיבה שפרצו, (לח״י עדיין לא הייתה מוכנה להודות במלחמה ממש

 שהערבים מנהלים נגד הקמת המדינה היהודית), צריך היה להבהיר, לפי דעת מרכז לח״י, את היסודות

 המדיניים של המאבק בין שני העמים ולפעול לפיהם. לת״י סברה שלשם כך קיימות שתי דרכים במצב

 זה. האחח - דרך השלום והפסקח פעולוח האיבה: והשנייה - מלחמה מוחצת, עד חורמה כדי לכבות

 את האש בטרם התפשטוחה אל הארץ כולה.

 על כן, לח״י פנתה עוד בחודש פברואר בכרוז נוסף אל הערבים, כדי להסביר להם את המצב
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 ולהזהירם מפני התוצאוח החמורות של הפרעות והרציחות ביהודים:

 "אל הערבים (תרגום)

 אנו לוחמי חרות ישראל, הידועים לכם בשם ״קבוצת שטרן״, פונים אליכם באזהרה הבאה:

 לחמנו באוייב הבריטי במשך שנים, משום שהיינו משוכנעים, כי הוא אויבנו האמיתי. לחמנו

 וגבדנו עליו בפועל. ובזכות מלתמתנו נגד האנגלים הוכרהו הם לפנות את הארץ. אלא שבטרם יעזבוה

 ללא שוב, ההלו להשתדל בכל כיתותיהם להפוך את התזית, המופנית גגדם, לתזית יהודית-ערבית.

 ואמנם הצליתו להגיע למטרה זו בעזרת כנופיות בוגדים ממנהיגי הערבים, הבורה שכירה, המשרתת

 את האימפריאליזם הבריטי מזה שנים.

 במקום שידאגו למציאת דרך להבנה עם היהודים ולשלום למען קידום הארץ וביניינה במאמץ

 משותף, רואים אנו כיצד ממוטטים הם על הארץ שואת דמים נתעבת. ועתה משתדלים לנצל את

 בערות ההמונים ולמשוך את לבם בקול ענות גבורה, פעם בשיםוי, ופעם במדותי"מלתמת מצווה״

 תסרת שתר.

 הו, ערבים! באנו להזהירכם בזה כל עוד לא מאוהד הדבר. אנו לותמי תרות ישראל לא נדע

 רחמים. הפיצוץ, שביצענו ביפו, ושפגע בלב מפקדת הפושעים, אינו אלא בתזקת אזהרה ראשונה.

 אותם המנהיגים, שהביאו עליכם את הרעות, מסתתרים מאתרי תומות הבריטים, וההמונים נעזבו

 לנפשם ומופקדים לסכנות.

 דע, הקהל הערבי! אם תוסיפו לשעות לעצותיהם של אותם הבוגדים השכירים מן הוועד הערבי

 העליון, לא תהיה לכם תקומה ולא תוכלו להציל את נפשותיכם. ויעידו על כך אלפי הפליטים מיפו,

 מהיפה ומירושלים. אם תמשיכו בדרך זו, לא יהיה לכם מפלט. ותהיו כולכם יעד להתקפותינו. כל

 עיר וכפר, בל בית ומבצר יהיו לנו למטרה. נמטיר עליכם את פצצותינו במטר כבד. לא ג׳נין ולא

 רמאללה, לא באר שבע ולא שכס ולא מקום אתר — יהיו לכם למבטת, ונפליא מכות על ראשיכם.

 ולא תהיה תזית כאן ומקלט שם. אל תלכו שולל אתרי הדיבורים על תגבורת מצד המדינות

 הערביות השכנות, שהרי השקד והמרמה כבר גדושה סאתם.

 אכן, דעו לכם, לוחמי חרות ישראל יבואו עליכם בתשכת הליל ולאוו היום, ולא תדעו מנות.

 הנה קוראים אנו לכם ברגע האתרון לשלום ולאתוה. אם תאבו לעזוב את המנהיגים הבוגדניים,

 תהנו מתרות ומברכת הארץ. אולם אם תוסיפו להגרר אתרי תורשי המזימות הבריטים ושכיריהס

 לא יהיה לכם מציל.

 לפניכם התיים והמוות. והבהירה בידכם.

 העמדנו אתכם בפני הברירה והזהרנוכם!!

 פברואר 1948, רביע אלאוול שנת 1367 לותמי תרות ישראל

 ״קבוצת שטרן״

 לכרוז היה הד ביפו ובחיפה. אנשי המופתי עשו מאמצים להחרים את הכרוז ולהשמידו. הם

 השתלטו יותר ויותר על הרחוב הערבי וכל כוח מתנגד שותק.
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 נםיון פיצוץ מפקדת קאוקגי בשכם

 לאחר החלטת האו״מ ב- 29 בנובמבר 1947, הוחלט בלח״י להקים מחלקה ערבית באזור המרכז

 שתפקידה יהיה לספק ידיעות על ריכוז כוחות ערביים, על תוכניותיהם ואף להגיש הצעות ותוכניות

 למרכז לביצוע פעולות נגד ריכוזי המפקדות שלהם.

 על ריכוז המחלקה באזור השרון נתמנה נחמיה בן-תור("אחיה"). היות והשפה הערבית לא הייתה

 שגורה בפיו, הוצמד אליו אדם מהימן, אוהד לח״י דובר ערבית על בוריה, אשר ליווה אותו בתפקידו

 ובמעשיו. כינויו של האיש היה בן-אריה. שמו האמיתי היה תגיר. הוא היה בקי מאין כמוהו בכל רזי

 הבעיות הערביות. הוא ידע להתרועע עם הפלחים הערבים, כבני עמם, הכיר את אורח חייהם וידע

 להבדיל היטב בין הזרמים, העדות, התמולות המוסלמיות, הסוניות-שעיות, על כל דקויותיהם. בן-

 אריה היה איש פחח-תקווה, צאצא לראשוני מתיישביה.

 בן-אריה ליווה את אחיה לכל המפגשים בהם הוא השחתף עם גורמים ערביים ויהודיים בשאלות

 הקשורות בנושא הערבי. הוא תירגם בדרך כלל לעברית את החומר שנתקבל בערבית וארזיה היה

 מעבירו אל האחראי על מחלקח המודיעין של לחייי או למפקד החטיבה הלוחמת.

 אחד האוהדים שהיו לו קשרים מסועפים עם ערביי השרון, היה אלימלך נתנזון, בעל משק בכפר-

 סבא. לנתנזון היה קשר מסועף עם ערביי-הסביבה, ביניהם ערבי מהכפר קלנסואה בשם אל-חווארי,

 שהיה מוסר לו, תמורת כסף, ידיעות על הבריטים ועל הכנופיות באזור, ולפעמים גם מכר לו נשק. כל

 המידע שנאסף וגם הנשק הגיע דרך נתנזון ללת״י.

 במשקו של נתנזון היו נפגשים ארזיה ובן-אריה עם אל-חווארי. הם חקרו שתי וערב את הערבי

 מספר פעמים. הערבי היה מוסר את כל המידע שאסף במשך השבוע, אשר הועבר למרכז, לאחר שסונן

 ע״י בן-אריה.

 באחד המפגשים עם הערבי, הועלה הרעיון לחדור אל מפקדת הכנופיות בשכם. היה זה בתחילח

 חודש פברואר 1948. זו לא הייחה ההצעה הראשונה מצד אל-חווארי לבצע פעולת חבלה נגד ערבים.

 הוא היה, לדבריו, ממתנגדיו החריפים של חאג׳ אמין אל חוסייני והיה נכון לפגוע במחנהו. לפני שנה,

 בשלהי שנת 1947, הוא התנדב להכניס שתי מזוודות ממולכדות למפקדת החוסיינים. הצעתו נדחתה

 אז בגלל אי-רצונה של לח״י להתגרות בערבים, אפילו לא בערבים תומכי המופתי, בעיצומה של

 המלחמה לגירושו של השלטון הזר.

 אל תווארי הודיע כי הוא מוכן לבצע פעולת תבלה במפקדת הכנופיות בשכם. תחילה החעקש

 שהוא עצמו ינהג מכונית טעונה חומר-נפץ ויפוצצה על יד בניין המפקדה בשכם. אחר כך הועלה רעיון

 שאחד מחברי המחתרת יסע ויבצע את הפעולה לבדו. לזה התנגד הערבי בטענה, כי לאיש המתתרת

 לבדו אין סיכוי לבצע בהצלחה משימה זו בשטח ערבי עויין, וגם לחזור הביתה בשלום. לכן הציע שהוא

 יתלווה אל הבתור. אולם משראה שדבריו אינם מעוררים אמון רב, הציעה שאשתו וילדיו ישמשו בני-

 ערובה בידי המחתרת עד לשובם. הרעיון של לקיחת משפחתו כבני-ערובה הועלה שנית בשלב שלפני
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 ביצוע המשימה, אך בסופו של דבר לא השתמשו בו.

 משאישר מרכז לח״י את פעולת החבלה, הוטל על הערבי להביא משכם תרשימים על מקום המטרה

 וסביבתה. הוא נסע, על פי מה שדווח לארזיה ובן־אריה, מספר פעמים לשכם והביא משם תרשימים

 והערכת מצב מעודכנת. לפיכך, התגבשה תוכניח לשלוח מכוניח-משא, טעונה חפוחי-זהב ומטען של

 כחצי טון חומר-נפץ, בה הותקנו שני מנגנונים: הראשון יפעיל את מתקן הפיצוץ בלחיצה של המפעיל,

 ואילו המנגנון השני יפעל אוטומטית, במקרה שהמכונית תיתפס.

 עתה נותר לבחור לוחם, עליו תוטל המשימה. הבחירה לא הייתה קשה. התאים לתפקיד אחד משני

 הבתורים שביצעו את הפיצוץ ה״סראייה״ ביפו: ריגולטו(חכמוב) ושמואל(אלישע אביזוב). יעקב בנאי

 (מזל), מפקד החטיבה הלוחמת, בחר בשמואל. עלי(דוד שומרון) מונה להיות האחראי על התכנון.

 שמואל שמח לקבל על עצמו את התפקיד, אך היו לו הסתייגויות לגבי שיתופו של הערבי בנסיעה

 והיה מעדיף לבצע את הפעולה לבדו. אך התכנית לא שונתה. עם זאת, נאמר לו כי אם יעורר הערבי

 חשד כל שהוא במהלך הנסיעה, הוא יהיה רשאי לחסלו ללא היסוס.

 ההכנות הגיעו לשיאן. אל חווארי הביא טופסי מעבר ועלי הכין לו תעודות בשפה העברית והערבית.

 בתעודות שמואל נשא את השם ״אברהם כהן״.

 מנחם שפס היה האחראי על הרכבת המטען בחצרו של אחד מהאוהדים בפתח-תקווה.

 ב- 5 למרס 1948 הועמסו כמויות גדולות של תפוחי-זהב מעל המיכלים, שבתוכם הוטמן כחצי-

 טון תומר־נפץ, בנוכתותם של שמואל ועלי. לאתר סיום טעינת המשאית, שמואל ועלי נסעו למשקו

 של נתנזון בכפר-סבא, כששמואל נוהג במכונית.

 בן-אריה, ארזיה והערבי כבר המתינו במקום. שמואל פגש את אל-חווארי לראשונה. ניתן להם

 זמן קצר להתוודע איש אל רעהו.

 הערבי הביא בגדי פלח ערביים עבור שמואל. לאחר שהוא לבשם, הערבי בדק אותו מכף רגל ועד

 ראש ומצא את לבושו שפיר.

 אבל כשאל-חווארי גילה אצל שמואל סיגריות ״פליירס״ אנגליות, הוא נטלן ממנו ובמקומן נתן לו

 חבילת טבק ונייר לגלגול סיגריות, כדרכם של הפלחים. אל-חווארי פתח בשיחה בערבית עם שמואל

 כדי לבחון את ידיעותיו. בדיקתו נסתיימה לשביעות רצונו.

 בן-אריה ונתנזון ערכו תתקיר אתרון על אל-תווארי. כשהערבי שיתזר מתדש עם שמואל את כל

 פרטי המסע, עלה בדעתו של עלי לצלם את אלישע לפני צאתו לשכם, כדי להנצית את המאורע הבלתי

 רגיל הזה.

 וזאת הייתה התוכנית: שמואל ינהג במכונית, כשהוא מתחזה לנהגו השכיר של הערבי, בעל פרדס,

 המוביל את הפרי לשוק בשכם, דרך חול-כרם. עם הגיעם לשכם יחנו את המשאית ליד מפקדתו של

 קאוקג׳י ושמואל יפעיל את המנגנון התשמלי של המטען, אשר מתוכנת להתפוצץ תוך כמה דקות.

 הנסיגה דרך הפרדסים חזרה לכיוון כפר-סבא נבחרה על ידי הערבי.

 ברגע האחרון הוזהר שמואל פעם נוספת לשים עין על הערבי.

 עלי, בן-אריה וארזיה ליוו את שמואל ואת המשאית במכונית קטנה, שנסעה לפני המשאית עד
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 לכפר־יונה.

 משם המשאית יצאה לדרכה.

 זו הייתה הפעם האחרונה שנראה שמואל. הוא לא חזר באותו יום, אף לא באחד הימים הבאים.

 ברור היה שאלישע, הלוחם שמואל, נפל במילוי תפקידו.

*** 

 כל המחתרת התאבלה על נפילתו של הלוחם האמיץ. בני משפחתו מאנו להחנחם - ביחוד העיקה

 עליהם העובדה, שנסיבות מותו לא נודעו וגופתו לא הובאה לקבר ישראל. הם לא ידעו מנוח והתרפקו

 על דלתות שונות, על מנת לגלוח את סוד מותו וגופתו של הבן אלישע.

 רק שנתיים לאתר המקרה, התגלו פרטים עליו וגם על המקום בו הוטמנה הגופה.

 הרב הראשי של צה״ל, הרב שלמה גורן, עבר את הקווים והביא את גופתו של אלישע. הגופה זוהתה

 בבירור וב- 28 בספטמבר 1950, כמעט שנתיים וחצי לאחר מותו הובא אלישע אביזוב, הלוחם שמואל,

 לקבורה בחלקה הצבאית של ביח-הקברוח בנחלת יצחק.

 על מה שהחרחש עם אלישע והמשאית לאחר צאחו למשימה, סיפר אחיו, שלום אביזוב, אשר אסף

 ידיעות מפורטות על דרכו האחרונה של אלישע:

 "לפני הפרידה מהתברים, אמד להם: ״אם לא אהזור, אין לי מה להצטער, בי העיקר יש לי בן ובני

 ימשיך אתרי״. את המילים האלה אמר ויצא עם האוטו. ולפי התכנית היו צריכים לתכות עד שבוע

 ימים עד שאלישע יהזור. ביוון שהוא לא תזר, לא הוא ולא הערבי, היו בטוחים שהם הוצאו להורג

 ומאז לא הגיעו כל תדשות בנוגע לאלישע. לאחר זמן קצר היו כל מיני שמועות, שהוא הוצא להורג

 יתד עם הערבי. אתר-כך היו שמועות סותרות, שהערבי הוצא להורג תיבף ומיד והוא לא. לא ידענו

 בדיוק מה עלה בגורלו. אני, אשר לא מצאתי מנות לנפשי לאתר העלמו של אהי; התלטתי לתקור

 מה עלה בגורלו של אתי. והנה, באתד הימים של שנת 1948, הגיע ארצה הנציג של הצלב האדום

 הבינלאומי. וכאשר נודע לי הדבר, מיד התקשרתי אתו ומסרתי לו את כל הפרטים אודות אתי וגם

 את תמונתו מסרתי, כי הוא ביקשה. הנציג ענה לי: ״בסדר, הענין יסתדר". כעבור חודש ימים מקבל

 אני תשובה בזו הלשון: ״אברהם כהן הוצא להורג״.

 תשובה קצרה זו לא היתה מספיקה, רציתי לדעת יותר.

 למתרת תזרתי לנציג הצלב-האדום ודרשתי ממנו שיתזירו לנו את הגוויה. הנציג ענה: ״הערבים

 לא יודעים איפה הגוויה״. אז הבינותי שהם אינם רוצים למסור את הגופה. ומאז מתתיל אני שוב

 לחפש, יתד עם אבי, את גופתו של אתי. התתלנו מתקשרים עם כל מיני מוסדות הנוגעים בדבר, וכן

 ניגשנו למשרד-הבטתון ואפילו הצלהנו להגיע לועדת שביתת-הנשק הישראלית־ירדנית. גם שם

 הבטיהו שהענין יסתדר, אבל גם הם לא יכלו לעזור לנו, היות מקום קבורתו לא היה ידוע והערבים

 לא רצו לגלותו. וכך הזרנו גם הפעם בראש מורד הביתה. ואז התלטנו לתפש דרכים אחרות בעצמנו,

 לבסוף הצלחנו לגלות, את מקום הגופה האומללה של אלישע היקר, אשר שפך את דמו למען
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 מולדתו.

 וכך היה הדבר, ביום בהיר יצאנו, אני ואבי לכפר ״טייבה״ שבמשולש, אשר בשטח ישראל, ושם

 נודעו לנו כל הפרטים מפי אהד התושבים של הכפר. הערבי םיפר שהוא עצמו היא קצין בצבא

 השהרור של קאוקג׳י וכן היה הוא אתד מתוקריו של אלישע, כי הוא ידע היטב עברית. לפי דבריו

 הוא ״לצדנו״. הוא היה בקשר עם היהודים ורצה מאוד לעזור לאלישע להסתלק, אבל לא היה לאל

 ידו לעשות זאת. כל הפרטים הללו אמר הערבי בנוכתותו של המושל הצבאי של הכפר טייבה וכך

 הוא מספר: מכונית-התופת הגיעה יתד עם אלישע ומורה הדרך שלו, אשר בגד בו לקלקיליה, אתרי

 שעברו מספר מהסומים נעצרו, מורה הדרך מבקש את אלישע לתכות לו עד שהוא יברר מה מתרתש

 שם, כדי שימשיכו הלאה, כי באותו היום היו הרבה אנשי כנופיות. ואלישע מהנה. מורה הדרך ניגש

 למפקדת הכנופיות ומוסר להם שיש לו כאן קורבן יהודי ומיד הוא תוזר אל המקום. אבל אלישע

 מרגיש שחל שינוי ניכר בפני הערבי. אלישע מבקשו שיתניע כאן את המכונה, היות ויש כאן מהנה

 גדול של הכנופיות. הערבי מסרב. לא, לא, אלישע, האס אתה מפתדז הרי אתה לבוש בגדי ערבי ואין

 לך מה לפתד. ואלישע באמת היה בחור אמיץ, הוא לא פחד משום דבר והמליט להמשיך הלאה, ביתד

 עם הערבי״.

 כאן מפסיק הערבי מ״טייבה״ לספר ואומר: ״אלישע עשה כאן שטות והמשיך הלאה. הוא הרגיש

 שמשהו אינו כשורה. יכל לגמור עם הערבי, כי היה אצלו כלי ושני רימונים ולהסתלק לכפר-סבא

 הערבית ומשם לשטת ישראל. אבל כנראה שהגורל רצה כך״. הערבי ממשיך לספר: "מקלקיליה הם

 ממשיכים הלאה לדרכם. בהגיעם לכפר טייבה היכו להם פה מספר לא קטן של קצינים והיילים

 והעבירום אל המפקדה שבמקום״. הערבי מראה גם את המקום והבית שם נתפש. מכפר טייבה

 מעבירים אותו לכפר אהד בשם"קבטיה" ושם החלו חוקרים אותו. שאלוהו: "מי אתה?״ ענה להם,

 ״אחד מחברי המתתרת״. ״אתו מחתרת?״ שואלים בצעקות. ״לוחמי חרות ישראל״, ענה להם. ״מה

 זה ״לותמי תרות ישראל״? שואלים אותו. ״זה קבוצת שטרן, ככה, מה?״

 לאהד מכן העבירוהו למפקדה העליונה בנור-אל־שמש ושם עינוהו קשות. הם רצו להוציא מפיו

 סודות, אבל לא עזר להם במאומה והוא לא גילה דבר. בקשו ממנו לפרק את המכונה והוא לא רצה.

 הוא אמר להם שמוכן להתזיר אותה, אבל לא לפרק. כמובן שבזה הם לא רצו. בין המענים היו שם

 שני בריטים ממניתי מכונית-התופת ברהוב בן־יהודה בירושלים, אשר שרתו כמומתים לנשק של

 4 הכנופיות.

ו-אל-שמש לשכם ישנו כפר בשם חנין. באן הם נעצרו, המומחים אמרו שהם יפרקו ו  בדרך מנ

 כאן את המכונה. אך הם לא הצליתו, כי לא ידעו איך ומה, וכאשר הם התתילו פורקים את חומר

 הנפץ, התפוצץ המוקש. ואז נהרגו שני הבריטים. שני הבריטים היו ממשתתפי ההתנקשות ברתוב

 בן-יהודה בירושלים והס: ג׳ורג' אנטוני וייט וויליאם אלפרד האריטון.

-  כך נקם אלישע את נקמת ההללים אשר נהרגו בבן־יהודה בירושלים. יתד אתם נהרגו קרוב ל

 15 קצינים ערביים והרבה ערביים מתשובי המקום, אשר באו לתזות בפירוק מכונית-התופת. אתרי

 המקרה הזה הביאו מיד את אלישע בפני בית דין צבאי. דינו יצא להורג ומספר הערבי כי אלישע
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 טמון שם באתת הפינות בכפו תנין.

 אימותו של פוט זה מוכיהה שכל הסיפור נכון הוא.

 אתרי ששמענו את כל הסיפור הזה תזרנו אני ואבי הביתה ומיד התקשרנו עם ועדת שביתת־

 הנשק וגס עם הרבנות הצבאית הראשית ומסדנו על מציאת מקום הגופה. והם הבטיתו לטפל בענין

 ומאז עברו מספד תדשים. עד שקיבלתי ביום בהיר אתד, מהרבנות הצבאית, שהייתי בקשר מתמיד

 אתם, תשובה, שהלכו להביא את גופתו של אלישע. זה היה ביום י׳׳ז בתשרי תשי״א(28.9.50), צלצל

 אלי הרב הראשי לצה׳׳ל הרב גורן וביקשני לבוא ולזהות את הגופה. כמובן שלזה תיכיתי שנתיים ותצי

 בדיוק. רצתי מהר לבית-העלמין, כי לשם הביאו את הגופה וזיהיתי את גופתו של אהי אלישע היקר,

 שהקריב את עצמו, את כולו, את נשמתו למדינה הצעירה. אבל לא ראה אותה במו עיניו.

 ואלה הדברים אשר אמר לי הרב גורן ביום נסיעתו להביא את הגוויה. הוא מספר: ׳׳נסעתי לבדי

 אל הכפר תנין בלוית 5 לגיונרים, כי כך הוסכם עם שלטונות הלגיון הערבי. הגענו למקום. שם קיבל

 אותי מוכתר הכפר, אדם מכובד מאוד, כי כל האדמות שבסביבה של שני הכפרים הסמוכים להנין,

 כפר דיר וכפר לקפיר הם שלו. כיבד אותי יפה והזמינני אליו הביתה על כוס קפה. לאתר מכן ניגשנו

 למקום הגוויה. הגוויה נמצאת במערה בתוך בור והיתה מכוסה מעט עפר וקש. הוצאתי את הגופה

 במו ידי ובדקתי אותה ומצאתי בה את הסימנים שמסרתם לי״.

 וכאן אמר לי הרב, שזה לו הפעם הראשונה שהוא מביא גופה במצב טוב כזה, כי גופתו של

 אלישע היתה שלמה. עד עכשיו הביא מספר גופות של תללים וכולם רק פירורים של עצמות. ואז

 מספר לי הרב גורן, שעל-יד המערה עמד הייל ושמר עליה, כי תושבי הכפרים שמעו לפני שבועיים

 שרוצים למסור את הגופה ליהודים, רצו לתטוף את הגופה. "אני, מספר המוכתר, שמתי משמר ליד

 המערה יומם ולילה. תושבי הכפר הסתכלו בי בעיניים אכזריות, אבל לא יכלו לגשת, כי המשמר שמר

 עלי". ״אתה רואה?״ אומר לי המוכתר"הסתכל בהם ותראה. כמעט אין משפתה בכפר שלא קרה לה

 משהו. או קרבן או בעל-מום לכל התיים, מהתפוצצות מכונית-התופת, כי בשעת הפירוק התאספו

 כל תושבי הכפרים לתזות במו עיניהם על האוטו של אנשי"שטרן" ואז קרה האסון. ולכן הם רצו

 לתטוף את הגופה ואני שמרתי אותה. יען כי הוא עשה מה שעשה, הוא כעת מת ולמת צריך לתת

 כבוד, כך נהוג אצלנו".

 ועוד מספר הרב גורן: "המוכתר אמר לי, דבר אהד לא מבין, איך הגבוד הזה העיז ללכת לשכם.

 בימי שלום אם יהודי היה בא לשכם היו מותכים אותו לתתיכות. לא כל שכן בימי מלהמה. אני לא

 יכול להבין. אז עניתי לו: ״אתה רואה, ככה הם הבתורים שלנו, אמיצים הם לשעת הצורך. "באמת"

 אמר הערבי, ״נכון, ורק מפני זה ניצתתם אותנו במלהמה, וה מגיע לכם״.

 זוהי הפרשה על גבור שכם, אלישע אביזוב (אברהם כהן) וגיבור ״הסראייה״ ביפו, אשר יצא

 לשכם ביום כייר באדר א׳ תש״ט, יום שישי,״.
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 סדרת בריחות של אנשי לח״י ממחנות מעצר

 בחודש מרס 1948 הצליחו לברוח ממחנות-מעצר בריטיים מספר חברי לח״י. להלן תיאור

 בריחחם:

 (א) בריחתם של חיים אקהויזו-אחישו(אבנו) ופטר פוטוש (בועז) מעתלית

 סיפורו האישי של חיים אקהויזר-אחישר(אבנר):

 ״וזיתה שעת דמדומים, והאפלה גברה והלכה. אבנר ובועז הסירו את םגיניהם, תתתם לבושים

 היו מדים צבאיים, ומסרום לידי הבריהם. אבנר הרים את ה״תלון״, שנפרץ בגדר על ידי תבריז שעה

 קלה קודם לכן, ניפנף להבריו ונזדהל דרך ההוד אל הכביש.

 שעת דמדומים היתה אותה שעה גם לשלטון הבריטי בארץ-ישראל. במתנה עתלית, הרווי

 דמעות מעפילים לרוב, נאספו לעת הזאת כל האסירות והאסירים ממקומות כלאם בעכו, בית-לחם,

 לטרון וירושלים, שנתתסלו מטעמי בטתון.

 כביש פנימי צר תצה את המהנה לכל אורכו, גדרות תיל עוטרות אותו מכל צידיו. ממערב נשמר

 הים על ידי מגדלים ומשמרות ניידים. המחנה היה מוקף במתנות צבא בריטי, כנתון בטבעת מצור,

 אך מאהר שמספר האסירים ששוכנו מעברו המערבי של הכביש, מועט היה ממטפר העצירים מעברו

 השני, תפסו את מתצית המהנה אנשי צבא. מתנה העצירים בלט איפוא לתוך ״טבעת הכיתור״.

 היתה זו פירצה שקראה לבורתים. שתי גדרות וכביש צר בלבד הפרידו בין מהנה העצירים למתנה

 הצבאי, והמקום לא היה נתון לשמירה קפדנית. מאתר שהיה מרותק מן הכביש הראשי ובלב לבו

 של מהנה הצבא. בריהה רגילה לא באה בהשבון ממקום זה, אך בריהה ״תוצפנית" אותה עמדו אבנר

 ובועז לבצע — עשויה היתה להצליח.

 בעבר היו השניים תיילים בצבא הבריטי וידעו אנגלית במידה מספקת וכן ידעו לקלל ככל תייל

 אנגלי — למקרה של תקלה אפשרית. מבעוד זמן הובדתו לתוך המחנה מדים צבאיים. משוס מה

 לא כללו המדים כומתות, אך אלה נתפרו על ידי אנשי המתנה מסנינים, שהאסירים קיבלו ככסות

 הודף. בהשכה הן טובות למדי ונראו ככומתות לכל דבר.

 הם הגיעו לגדר השניה ואבנר שלף את מספרי המתכת שהצטייר בהם והחל חותך ״הלון״ גם בגדר

 זו. המלאכה ארכה זמן ניכר, כי היה הכרת לעשותה בשקט. כן עשה את הפירצה רתבה ככל האפשר,

 לבל ייתקעו בגדר ברגע המכריע. לבסוף סיים, הנית הצידה את המספריים — תבריו צריכים היו

 לאספם לאתר מכן — והתכונן להרים את ״פתת״ הגדר.

 בועז נתן לפתע אות אזעקה, בטפתו על רגלו של תברו, דמם כמו קפא בעורקיהם והם הנמיכו

 ראשיהם עמוק לתוך העשב, שצמת גבוה לאורך הגדר. קבוצה של תמישה תיילים קרבה אגב שיתה

 קולנית, אל מקום רבצם ונעמדו לצידו של צריף המגורים, שמרותק היה כתמישה מטרים בלבד מן

 הגדר. דווקא במקום זה ההליטו להמשיך בוויכות.

 הדקות נדמו לשעות בעיני השניים. הם כמעט עצרו את נשימתם, לבל ירגישו בהם התיילים.
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 הללו, אליבא דאמת, היו שקועים בוויכוח ׳׳חם״ על יופיין של בחוויותיהם, ולא נתפנו כלל לחשוב

 על בורתים אפשריים.

 והנה נכנס אהד החיילים לצריף — ולפתע הוצפה הסביבה באוד. משהעזו השניים להרים מעט

 את ראשיהם, נוכהו כי היתה זו נורה, שקבועה היתה על קיר הצריף. לאורה הציג את בעל המקום

 תמונות לתבריו. נראה, כי עתה נשתכנעו כל המתווכתים בצדקתו של אתד מהם, כיוון שמיד לאתר

 מכן כבה האור וההמישה הסתלקו להם כלעומת שבאו.

 אבנר נשתהה עוד מעט לתת להם להתדתק, עד שרמז לו בועז במשיכה ברגלו: ״עכשיו!״ הגדר

 הורמה, והשניים זחלו וקפצו לצד הצריף, כאן התרוממו, תבשו כומתותיהם, ובצעד בטתון ומתון

 לצדי — כך לפתות האמינו — החלו לעשות דרכם. היה עליהם ללכת צפונה, עד הגדר הצפונית

 של מהנה העצירים, כאן לפנות מזרחה לתוך המהנה, ושוב לרדת דרומה לכל אורך המתנה עד השער.

 עד אז היה עליהם להתליט, אם לנסות לצאת דרך השער(כפי שידעו, לא הקפידו שומריו על ״פסים״

 בידי ההיילים היוצאים), או לפנות מערבה ולזתול דרך תעלת ניקוז שנמשכה אל מהוץ לגדר ועברה

 מתתת לכביש המתהבר לכביש תל-אביב-היפה,

 ליד הגדר הצפונית עמד על משמרתו שוטר ערבי, טובל באור פנס. הוא הביט לעברם בתשר

 מה. הם נעצרו, על כן, שלפו מיגריות והדליקון אגב השמעת קללה הטופה. השוטר הסב פניו מהם

 באדישות, משוכנע בזהותם, והם המשיכו במצעדם, מעודדים מהצלתת מבחנם הראשון.

 עתה הלכו דרומה בשביל שנמשך לאורך צריפי מגורי התיילים. אתת הדלתות נפתחה לפתע

 וקבוצת תיילים התעתדה לצאת לדרכה. השניים נתפזו בדרכם, לבל ייתקלו בתיילים פנים אל פנים,

 שמא ייאלצו להתליף עמם ברכות, העלולות להסתיים ב... קללה רבתי. עתה נראו ממהרים מעט,

 כמאהרים להצגה או לפגישה כלשהי.

 גדר מהנה העצירים היתה עתה לימינם. מעברה השני נראו קבוצת עצירים עומדות או מטיילות.

 למרות האור הקלוש, דומה היה עליהם כי מבטים מלאי עידוד נזרקים לעברם. ליד אהד הצריפים

 ישבו שני נערים צעירים וצפו לעברם. אבנר ובועז ההליפו ביניהם מבט מבודת. תפקיד הנערים היה

 לדוות על תנועת המיילים במהנה — תצפית לתכניות בריהה אפשריות. ודאי ידווחו מהר, בי

 בשעה זו וזו נראו שני תיילים ממהרים אל עבר השער.

 ואכן, השער היה עתה קרוב, אך השניים ההליטו לא להסתכן. בעשותם תנועות ברורות כמו

 עומדים הם לעשות צרכיהם, נפנו שוב מערבה ונבלעו בעלטה שמתוץ לתוג האור מסביב השער.

 רגלו של אבנר שקעה בתריץ בקרקע. הוא משך את זרועו של בועז. השניים השתטחו מלוא

 קומתם לתוך תעלה צרה שהעמיקה והלכה ככל שהדרימה. הם זתלו דרכה, ומשהגיעו לגדר התיצונית,

 היתה התעלה עמוקה דיה מתתת לגדר. מטרים ספורים הלאה היה הכביש. ליד הגשר נעצרו שנית.

 מרתוק התקדמו כמה מכוניות לקראתם, כשאלומות אורותיהם מטאטאות את השטת עם עיקולי

 הכביש. פתח הגשר הסום היה בתוטי תיל ועליהם פתיות, שהרעישו עולמות עם כל מגע בלתי זהיר

 בהן, תריס בפני בורהים או הבלנים. היה עליהם לתכות עד אשר תעבורנה המכוניות — ואז לפלס

 בסבלנות דרך בתוך הסבך המתכתי, אגב רעש קטן ככל האפשר. סבלנותם של השניים הניבה לבסוף
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 פרי. הם היו עתה מעבר לכביש מזה, מוסיפים לזחול על ארבע כמה עשרות מטרים נוספים. באן

 נעמדו לשניות מספד לצפות לאהוד, אם הרגיש בהם מי.

 הם פתתו בריצה אל עבר עץ גדול ובודד שניצב במרהק כמה מאות מטרים, הגיעו אליו נושמים

 ונושפים, הסתתרו מאתורי גזע ונהו קמעא — ואז פנו בצעד מאושש בשביל התוצה את הגבעה

 שלפניהם ופונה אל עבר המושבה העברית עתלית. השעה נתאהרה בינתיים. הם צעדו לאורך הדרך

 עד שבתיו הראשונים של היישוב נראו. נפש היה לא נראתה ברהוב.

 אור ניצנץ בתלונו של הבית הראשון. הם נקשו על דלתו. ״יבוא!״ נשמע קול גברי רועם, מופתע

 קמעא.

 הם פתתו את הדלת. במטבת נראתה עקרת בית הטורתת בהדתת הכלים מארותת הערב, ואילו

 בצד ישוב היה האיכר על כסא, רגליו פשוטות לפניו בתוך גיגית מים מהבילים, מרכך את יבלותיו.

 ״כן?״ קידמם זה בשאלה קצרה, כרוצה לומר: "מה לידידי בביתי?״

 ״זה עתה בדתנו ממהנה המעצר בעתלית..." הסבירו השניים בענווה.

 הביט האיכר בשני הנמלטים, הביט בשתי רגליו המשוקעות במים הנעיים, פרש שתי זרועותיו

 בתנועה של הוסר אונים, ובקול שהיתה בו יותר תרעומות מאשר פליאה, רטן לעברם: "עכשיו?"..."

 (ב) בויחתה של מלבה הפנו מעתלית

 סיפורה האישי של מלכה הפנר:

 "פעמיים בקיץ 1946 ניתן לי לצאת מכלא בית לחם. בפעם הראשונה ניתנה לי אפשרות להשתתרו

 באופן רשמי על ידי שלטונות הכלא. היתה הצעה לשתררני ממאסר, בתנאי שאתתייב לא להשתתף

 עוד בפעילות מתתרתית. מובן שהתתייבות מסוג זה לא באה בחשבון. עניתי בשלילה, לתמהונם הרב

 של מארהי בכלא. בפעם השניה לא יצאתי בגלל מצב בריאותי.

 מתוך כותלי בית הכלא בבית לתם כמעט שלא היתה כל אפשרות לצאת. נעשו מספר נסיונות

 שנכשלו. בהיותי מבקרת קבועה בבית ההוליס שבמגרש הרוסים בירושלים, ראיתי, כי יום אחד אוכל

 למצוא דרך יציאה מכאן. יום אהד צצה בראשי דרך ברורה ובטוהה לצאת, אך זאת בתנאי שיקדם לה

 תכנון זהיר ומדויק. ברגע שהבזיקה במוחי המהשבה על כך, היה הכל בהיר, חד וחלק. צריך היה רק

 לערוך תכנית ולהביא בסודה את אנשינו בתוץ. מאותו רגע לא ידעתי מנות. גם תברתי היתה בדיעה

 אחת אתי בנוגע לתכנית הבריהה, אך לבסוף פםלתי את עצמי לבדיתה, מן הטעם שמצב בריאותי

 לא היה מאפשר לי בלאו הכי פעילות במתתרת. התכנית שנצנצה במותי, נוצלה לכריתתה של בת

 אתדת.

 באותם הימים תכננתי בריתה נוספת ושלתתיה ההוצה. למזלי, לא הגיעה לתעודתה. אלמלא

 כן, היו תושבים בודאי שהבנות יצאו מדעתן בכלא... היה זה בקיץ 1947. מלתמת המתתרת הגיעה

 לשיאה; הפעולות היו במלוא עוצמתן. נערכו מאסרים וחיפושים. היינו די מנותקות, וקשה היה לנו

 לשבת, כאשר בתוץ מתרתשים דברים גורליים.
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 יום אתד נתקלתי בעתון במודעה של הברה העורכת סיורים במטוסים בשמי הארץ. הדבר הדליק

 אור ירוק במוהי. הרי אנו עורכות את טיולינו היומיים על גג בנין בית הסוהר — האס אי אפשר

 שאנשינו ישכרו מסוק, יבואו עימו בשעת הטיול ואנו נקפוץ לתוכו?

 ישבתי יום אתד והעליתי את כל פרטי התכנית הזאת על הכתב, הכנסתי את הנייר לתוך בטנת

 נעלי הבית, בשעה שיצאנו לשלוח דואר. משום מה, לא הגיעו הנעליים לתעודתן, ואיש כנראה לא

 מצא את תכניתנו הדמיונית.

 לאתר התלטת האו״ם על הקמת מדינה עברית בתלק מארץ-ישראל, ולאהר שהתלו המהומות

 עם הערבים, העבירו אותנו למתנה עתלית. עתה השתוקקנו להיות בתוץ יותר מאי פעם, הכל היה

 אפוף אווירה של בריתות, כל שיתותינו נסבו סביב נושא זה, כמה בתורים הצליתו לבדוה, וגם אנו,

 הבנות, תיפשנו דרבים לכך. ערב אהד התלטנו להתכנס ולקבוע בינינו את דרכי הבריתה, אם ישנן

 באלה, ואת התור לבריתה. אני לא נכללתי ברשימה מכיוון שמדובר היה בהסתננות דרך גדרות, דבר

 שנבצר ממני לעשותו, אך סובם שאם תזדמן דרך קלה ולא מאומצת, אהיה הראשונה לצאת.

 בגמר פגישת בנות לה״י — היה זה במוצאי שבת, לילה תורפי גשום וקר — פנינו, רבקהלה

 אליאב, חברת אצ׳׳ל ואני, לעבר חדרנו, אותו חלקנו יחד עם דבורה (נתושתן). כאשר הגענו לתדר,

 באה אלינו אתת מבנות האצ׳׳ל והודיעה לנו שדבורה בדתה הערב, וכמובן עלינו להסוות את בריתתה

 בעת ספירת הבנות בלילה. קפצנו משמהה. כל כך קיווינו שהבריתה תצלית ושדבורה אכן תגיע בשלום

 הביתה. התרגשות אהזה בנו. לא יכולנו לשוב לישון. לכן, יצאנו שוב לטייל בלילה הקר והרטוב, אך

 לא הרגשנו לא בקור ולא בגשם. לא ידענו באיזו דרך בדתה דבורה, אך פתאום תקף גם אותנו רצון

 עז לצאת. והנה עלתה והתבהרה במוחנו תכנית טובה, בטותה ונותה. הלכנו להדרן של שאולה אנדן

 ושולה הלוי-ז׳ורבין, תברות לח״י ושטחנו לפניהן את פרטי התכנית. גם בהן דבקה ההתלהבות. לא

 עצמנו עין כל הלילה: ׳׳האס יצא הדבר אל הפועל? האס אהיה בעוד כמה ימים בחוץ?״

 למתרת ההלה פעילות קדתתנית בעניין הבריהה. צריך לשותת ולשכנע את האנשים, אשר

 לעזרתם אנו זקוקות. במהרה התברר, שתכניתנו זהה כמעט לתכנית בריתתן של בנות האצ״ל. אתרי

 שיתות והבהרות הוהלט, שאני אצא בדרך זו, ונקבעו היום והשעה.

 השומרים בתוך המהנה היו נוטרים יהודים וצעירות יהודיות. השמירה מטביב למהנה ובשעריו

 היתה בידי צבא ומשטרה בריטיים. בריתוק שני ק״מ מהמתנה היתה קנטינת הנוטרים היהודים. שם

 הם אכלו ולשם היו באות הסוהרות שלנו, פעמיים ביום: בל צהרים וערב יצאו שתים שתים לאכול

 בקנטינת הנוטרים. קבענו, שערב אחד אצא עם אחת השוטרות, לאחר שתתן לי את מעילה, בעוד

 השוטרת השניה תעזוב את המהנה כבר בשעות הצהרים. היה צריך להיות דמיון מה בינינו, לפתות

 בגובה ובצורה. ואכן ״מצאנו״ שוטרת אתת בעלת מבנה דומה לשלי. בשעת השכה יקשה להבדיל

 בינינו, אלא אם כן יציצו במקרה בפרצוף.

 הימים שתלפו מן ההתלטה לברות ועד לביצועה, היו ארוכים ומרגשים. שורה אתת משיר היתה

 מתנגנת ללא הרף במוהי: ״אך מחר עם אור השתר הזרוע, על אפכם לילות אהיה תופשי״. קשה

 להאמין, שהנה החופש מתדפק על דלתי, וכי חברותי ישארו. מדוע דווקא אני? ראשית, זוהי הדרך
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 היתירה בה אני יכולה להשתתף בבריחה; שנית, אני זקוקה לטיפול רפואי, שנשלל ממני מאז בואנו

 לעתלית.

 יום המישי הגיע. הערב אני יוצאת. הבטן מקרקרת: האם אצליתל האם אהיה מחד בתל-אביבי

 הבנות מסתופפות סביבי, מייעצות, מנסות לתזק את רוהי, והזמן זותל בעצלתיים. בעת ארותת

 הערב, כאשר כולן נמצאות בהדר האוכל, נמצאתי אני בהדרי, מכינה את עצמי ליציאה. קבלתי את

 מעילה של השוטרת והצי לידה להוצאות הדרך. מדדתי את המעיל ורציתי שתברותי יאשרו, שאכן

 הוא מתאים. הסתכלתי ההוצה בתקווה שהערב יהיה תשוך בכל האפשר. אם ירד גשם — מה

 טוב.

 רות הג׳ינג׳ית, מתנדבת צברית מהיפה, אשר נשלתה לשמש בטוהרת בתור שרות לאומי, היא

 השוטרת אשר אתה אני יוצאת מהמהנה. גם בה תלויה הצלתת התכנית, אם היא תנהג בטבעיות

 בדרך היציאה, אם לא תתבלבל במקרה של תקלה בלתי צפויה, ותדבר בטבעיות ובתביבות עם כל

 השומרים. הפרידה מן הבנות היתה קצרה. כולן איחלו לי הצלחה, הלב הלם בתזקה. רות ואני צעדנו

 לעבר השער הראשון, המפריד בין מהנה הבנות לשביל הראשי של המתנה. השוטר הבריטי בוודאי

 יכיר אותי. היה עלי לעמוד לידו, לתכות שיפתת את השער, לשמור שלא יראה את פני. רות התלוצצה

 אתו, ובאותו זמן תיקנתי משהו שאיננו כשורה, כביכול, במגפי.

 ברגע שנפתח השער התרוממתי, שלחתי מין נפנוף שלום לעבר השוטר, כשאני בגבי אליו.

 התקדמנו לעבר השער השני. שביל ארוך הוליך אליו. הדגשתי כי עשרות זוגות עיני תברותי ננעצות

 בגבי ועוקבות בעצירת נשימה אתרי יצאתנו מהמהנה. ליד השער השני הזרה אותה תמונה, רות

 ההליפה מספר מילים של מה בכך עם השוטר בזמן פתיתת השער, אני טיפלתי באפי, התעטשתי,

 קינחתי את האף, והשתדלתי להסתיר את פני ככל האפשר, ובעוד רות משוחחת עם השוטר,

 התקדמתי מספר צעדים דרך השער הפתות, כך שגם כאן הצלתתי להסתיר את פני ולנופף לשלום

 כאשר רק גבי נראה. שוב צעדנו בשביל, שאין לו כמעט סוף והמוליך אל השער התיצוני של המהנה.

 קיווינו שלא נפגוש מישהו מטייל בכביש, מישהו משומרי המחנה המכיר את פני. עוד נמה צעדים

 והגענו לשער. כאשר הגענו אל השער והשומרים פתהוהו, שוב היה עלי לנקוט תכסיס כלשהו, כדי

 להסתיר את פני. נם הפעם הצלחתי ועברנו ללא בעיות, אלא שכאשר נסגר סוף סוף השער האתרון

 מאהורינו והתתלתי לנשום אוויר תפשי, כמעט פסק לבנו מלפעום; בכביש המוביל מהמתנה צעדה

 לקראתנו שיירה שלמה שכללה את הנהלת המהנה: המנהל, סגנו וכל כבודתו. הפמליה מנתה שישה

 — שמונה קצינים בריטיים וצעדנו לקראתם והם לקראתנו. השביל צר ומוכרהים היינו לעבור אלה

 על פני אלה. לחשתי לרות לא לשים לב, ולהמשיך ללכת, כאילו לא קרה דבר. ואכן, עבדנו על פניהם

 בברכת ׳׳ערב טוב״ מבלי להתעכב. הרגשנו שכולם עוצרים ומסתכלים אחרינו, אך המשכנו ללא

 היסוס לצעוד בקצב אחיד. זה, כנראה, הציל אותנו. לו היינו מהססות לשניה, נעצרות, או מתתילות

 פתאום למהר, יתכן שהיינו מאמתות את תשדותיהם של הקצינים, אך מכיוון שהמשכנו כאילו לא

 קרה דבר, גם הם המשיכו בדרכם.

 צעדנו לעבר קנטינת הנוטרים, בכביש הצר המואר כל הזמן מרקורי הצבא הבריטי. החייל
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 המפעיל את הזרקורים גם הוא הביר את השוטרות הצועדות ערב עוב בשביל, כך שעל וות הוטל

 לנפנף לעבר התיילים ולהשיב גם על קריאות בלתי מובנות. רות עשתה זאת בכשרון רב והגענו

 לקנטינה. הרגשה מוזרה אפפה אותי. פתאום נראו לי השמים גבוהים יותר, הכוכבים מאירים יותר,

 והאויר צת ונקי, אויר של תופש. אם כי עדיין לא באתי אל המנוהה ואל הנתלה.

 בקנטינה הנוטרים היכו לי שני נוטרים יהודים, שהיו צריכים ללוותנו למושבה עתלית. רות נשארה

 בקנטינה. נפרדתי מעליה בשלום ובתודה, והמשכתי את דרכי יהד עם הנוטרים לעבר המושבה.

 היה תושך מסביב. לא יכולתי להבהין אפילו בפניהם של מלווי. רק שמעתי קולות ושיתות. לאהד

 שיהה קצרה נפרדתי גם מעל הנוטרים. בתור בשם פייסי, מתושבי עתלית, ליווה אותי לתוך המושבה

 אל בית משפתת שפירא. מר שפירא, שהיה עובד אזרתי במתנה עתלית, הביע את רצונו לעזור לנו

 ככל האפשר, הספקתי רק להתליף מספר מילים ולקשור קשר עם בני משפתת שפירא, כאשר פתאום

 הופיעו שוב המלויים שלי, בחברתה של רות הג׳ינג׳ית, ובפיהם בשורה: הבריהה נתגלתה, רות לא

 תוכל להזוד למהנה, ואינני יכולה ללון אצל שפירא, כי הוא מוכר במחנה ועלולים לבוא להפש כאן.

 יצאנו מהבית והביאו אותנו לביתו של רב המושבה. אצלו ודאי לא יחפשונו. נתקבלנו בסבר פנים

 יפות. פינו עבורנו הדר, אן נדמה לי שכל הלילה לא עצמנו עין. לא ידענו מה ילד רגע, האם יבואו

 לתפש אותנו! הדבר החשוב ביותר הוא שנצא מהסביבה בהקדם האפשרי. בטרם הפציע השתר, היינו

 אנו מוכנות לצאת לדו!. אשת הרב דאגה לצרכינו, הכינה לנו ארותת בוקר, והבטיהה שבקרוב יבוא

 מישהו לקתתנו מכאן. ואכן, מקץ זמן לא רב הגיעה עגלה רתומה לסוס, עגלת תציר, שמתתתיה היה

 נשק. ההקלאי-העגלון לא היה אהד מאשר איש מאנשי הבטחון במושבה. תפקידו היה ללוות אותנו

 אל הכביש הראשי, כביש היפה-תל-אביב, ולהביאני בבטהה למכונית המשוריינת העושה את דרכה

 בין היפה לזכרון יעקב. באותם ימים, כאשר כל כלי רכב יהודי בכבישי הארץ שימש מטרה טובה

 לפורעים הערביים, נהגו לנסוע באיזורים רגישים במכוניות משוריינות. בכביש בין חיפה לזכרון נסעו

 במשוריין, ושם היו עוברים לאוטובוס הנוסע לתל-אביב.

 אתרי נסיעה קצרה במשוריין הגענו לאזור זכרון. עיני השכו: נוסף לאוטובוס ולאזרהים שראיתי

 היתה גס קבוצה גדולה של שוטרים בריטיים. האס עורכים תיפוש? הסתבר כי השוטרים נמצאו שם

 בתפקיד שיגרתי של שמירה. אין לכך כל קשר עםבריתתי, הם פשוט שמרו על הסדר. יכולתי לצעוד

 בשקט ובשלווה לעבר האוטובוס, המצפה לנוסעים לכיוון תל-אביב. נפרדתי מדות, אשר הזרה

 למשודיין בדרכה לתיפה.

 האוטובוס הגיע לתל־אביב. שוב הצטרפתי אל חברי, לאחר הפוגה בת שנתים.״

 (ג) בריחתו של חיים בן-ישראל (גולדברג)

 תיים בן-ישראל (הלל) היה איש מתלקת המודיעין של לת״י ונעצר עם ארבעת תבריו על-ידי

 חיילים בריטיים בירושלים ב- 19.12.47, בעת תקירת תשוד בשיתוף פעולה עם הבריטים. הם נכלאו

10 -  בבית הסוהר המרכזי בירושלים. הוא והבריו הובאו בפני בית דין צבאי, אשר גזר את דינם ל
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 שנות מאסר בגין התזקת נשק שנמצא בדירה. בתהילת 1948 הועברו כל האסירים לבית-המעצו

 בעתלית.

 תיים התליט לברות מהמהנה יהד עם עוד שבעה עצורים. הם גנבו מדי צבא בריטיים ובלילה

 אתד עברו את הגדר, שהפרידה בין המתנה והמהנה הצבאי והצליחו להגיע למושבה עתלית.

 למתרת בבוקר, בדרכם לכיוון כביש היפה-ת״א, נקלעו לתוך יריות שירו לעברם הערבים מכפרי

 האזור. מאש הידיות נהרג אתד משני תבדי ה׳׳הגנה", שבדהו אף הם מהמתנה. היים הצלית לתזור

 לעתלית, ומשם הבריחו אותו אנשי המושבה לקיבוץ נוה-ים, ולמתרת הסיעוהו במשוריין לזכרון-

 יעקב ומשם הגיע בשלום לתל-אביב.

 במשך תודש מרס לא היו פגיעות בבריטים על-ידי לח״י, ומירב המאמצים הושקעו בתקיפות

 הערבים בירושלים.

 לח״י משתלטת על הכפר שייח מונים

 שייח׳-מוניס היה כפר ערבי צפונית לירקון, בין תל-אביב, רמת-גן ופתח-תקווה. כשפרצו תגרות

 הדמים בין הערבים והיהודים בחורף תש״ח, היו באזור תל-אביב מספר כפרים ערביים, לגביהם לא

 קבעה ההנהגה היהודית מדיניות. אף-על-פי שאחר הפינוי הבריטי את האזור היו כפרים אלה שקטים

 והמשיכו לקיים יחסים עם ה״הגנה״, הם היו מקור םכנה במלחמה העתידה להתהולל. כך גם שייח׳-

 מוניס.

 ב- 4 במרס 1948 נמסר על ידי קצין המבצעים של ה״הגנה״, יגאל ידין, כי ערבי שייח מוניס פנו

 ל״הגנה״ בדרישה לפנות את הנשים והילדים מפני סכנת פלישה של הכנופיות, וכן להציב פלוגת אנשים

 כדי להגן עליהם מפני פלישתן הצפוייה.

 אך ב- 11 במרס הודיע ידין כי אין כל סימן לכנופיות באזור.

 ב- 5 במרס יצא אלישע אביזוב לפוצץ את מפקדת קאוקג׳י בשכם. אחר ימים ספורים התפרסמו

 ידיעות כי הוא נתפס ונמצא בשבי הערבים.

 לח״י, בנסיון להציל את חייו, החילטה לתפוס בני ערובה מבין ערביי הסביבה.

 יחידה מהחטיבה הלוחמת של לח״י נכנסה לשייח מוניס וחפסה ארבעה מנכבדי הכפר. הארבעה

 הועברו לבסיס לח״י בתל-אביב והוחזקו במעצר, חרף דרישתה של ה״הגנה״ לשחררם. אך הם שוחררו

 לאחר ארבעה ימים, עם התקבלות ידיעה על הוצאתו להורג של אלישע.

 על אף טענת ה״הגנה״ כי יחסי הכפר עם היהודים הם טובים, סברו ראשי הערים היהודים שבאזור,

 כי הכפר מהווה מקור סכנה. לפי דברי אברהם קריניצי, ראש עירית רמת-גן, נקלטו שיחות טלפוניות

 משייח מוניס, מהן למדו על פעילות הכנופיות באזור והתקפותיהן. הגיעו גם ידיעות על הימצאות

 קצינים גרמניים. קריניצי הביע דאגתו כי אם יחבצרו הערבים בשייח מוניס, יקל בידם להפגיז את

 תחנת-רידינג, את רמת-גן וגם את צפון תל-אביב.
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 קריניצי הזעיק את כל הגורמים, לרבות ה״הגנה״, האצ״ל ולח״י, כדי להסיר את האיום.

 לח״י החליטה להיענות לקריאתו של קריניצי. הצעד הראשון להשגת המטרה: הרחקת תושבי

 הכפר ושליטה עברית בו. נערך סיור הפגנתי שהשתתפו בו 60 לוחמים מזויינים מלח״י. הידיעה כי אלה

 הם "אנשי שטרן״, השפיעה השפעה פסיכולוגית עצומה על התושבים. למתרת הוזמן מוכתר הכפר

 לפגישה בגשר מוצררה, שם נדרש לאסוף את כל הנשק בכפר ולמסור אותו לידי נציגי לח״י.

 בעקבות כך, החלו התושבים עוזבים את הכפר לעבר טול כרם, שכם וג׳נין.

 שיית׳ מוניס התפנה מיושביו ולת״י תפסה בו כמה בניינים גדולים וקבעה את בסיסה המרכזי

 באזור תל-אביב.

 המתתה של מרגלת

 בחורה שנייה שהוצאה להורג על ידי לח״י בעוון בגידה במולדת, הייתה ורה דוכסובה, אשר שיתפה

 פעולה עם הבריטים נגד כוחות הלוחמים העבריים בירושלים.

 בחקירתה הודתה דוכסובה כי עבדה בשירות הבולשח משנה 1946, וכי הפקידה היה לגייס אנשים

 לשירות ה- .C.I.D, להביא ידיעות על העלייה הבלתי תוקית (ההעפלה), למסור ידיעוח על מחסני

 הנשק של ה״הגנה״ וכן על המחסומים הצבאיים ברחביה. היא נידונה למוות על-ידי בית-דין שדה של

 לח״י והוצאה להורג ב- 27 במרס 1948.

 זאת ההודעה שפורסמה בציבור לרגל הוצאתה להורג:

 ״לותמי חרות ישראל

 על מה הומתה מרגלת?

 במוצאי שבת ט׳׳ז באדר ב׳ תש״ח, הוצאה להורג על ידי לותמינו, המרגלת ורה דוכסובה, ששיתפה

 פעולה עם האוייב נגד הבוהות הלותמים העבריים.

 ניתנת בזה הודאתה בנתנ ידה, וכן התרגום המילולי בעברית מהשפה הצינית:

 ירושלים 27.3.48

 אני החתומה מטה, נולדתי בשנת 1912 בפריבראום נצ׳נוסלובקיה. עזנתי את צ׳נוםלובקיה

 ב- 1938 ונסעתי לתורניה. ב- 1940 התתלתי לעבוד באינטלג׳נס הבריטי. הממונה עלי היה מיסטר

 ויטהולט. הגעתי ארצה ב- 1941, מקום בו הייתי עצורה במתנות עצורים עד 1945. ב- 1946

 התתלתי לעבוד עבור הסי.אי.די. הממונה עלי היה מיסטר פאונד. תפקידי היה להביא דו״ח מהאנשים

 העובדים עבור הםי.אי.די. וכמו כן למצוא אנשים המובנים לעבוד עבור הסי.אי.די.

 תפקיד האנשים שגויסו על ידי,היה:

 להביא ידיעות על העליה הבלתי תוקית(העפלה).

 למסור ידיעות על מהסני נשק של ה׳׳הגנה״.

 בערך לפני תודשיים ביקשני אינספקטור סטנםון למסור לו ידיעות על המתסומים ברתביה. את
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 הידיעות האלו סיפקתי.

) ורה דוכובסה — ) 

 יטוהר מחננו מבוגרים ומלשינים!

 במתתרת — אדר בי, תש״ת"

 מצב הביטחון ביישוב

 בחודש מרס 1948 הגיעו התקפות הערבים לשיא. במשך החודש זרם ״צבא ההצלה״ של קאוקג׳י

 לתוך הצפון וערער את הבטחון בגליל. אחרי כן הוא המשיך והתרכז ב״משולש״. שכם נעשתה מרכז

 הכנופיות הערביות של קאוקג׳י.

 ב- 8 לחודש ערך האצ״ל התקפה על קקון. ב- 12 לחודש נהרגו 7 אנשי ״הגנה״ בפיצוץ מכון המים

 בגוש עין-תרוד. ה״הגנה״ השיבה בפגיעות שיטתיות בתחבורה הערבית במשולש. לערבים נגרמו

 אבידות רבות בנפש. אבל הכוחות הערביים הלכו וגברו. ב- 21 במרס התפוצץ מטען נפץ ליד ״סולל

 בונה״ בחיפה ברחוב הנמל. בהחפוצצוח נהרגו 6 יהודים. ב- 23 לחודש פוצצו הערבים מכונית-תופת

 בימין משה בירושלים, שגרמה נזק רב.

- 11 נפצעו בדרך לעטרות. שני המשוריינים של ״ההגנה״  ב- 24 במרס נהרגו 14 אנשי ה״הגנה" ו

 עלו על מוקש וכל נוסעיה התרסקו.

 עטרות, נווה יעקב והר הצופים, כולל היישובים מסביב, נותקו לחלוטין. ב- 26 לחודש נהרגו 7

 אנשים ליד מרגלות הגלבוע. באותו יום הצליחה לפרוץ שיירה גדולה לירושלים. הצפון והנגב עדיין

 היו מנותקים.

 ב- 27 במרס יצאה שיירה גדולה שהביאה אספקה, ציוד ותגבורת לגוש עציון. השיירה נעצרה על

 יד בריכות שלמה, צפונה לבית-לחם על-ידי מחסומים ואלפי ערבים מזויינים. בסופו של הקרב, פונו

 אנשי השיירות על ידי הצבא הבריטי, על פי הסכם שהושג.

 אנשי השיירה הוחזרו לירושלים, ואילו המשוריינים והנשק הופקדו בידי הערבים. גוש-עציון נותק

 מירושלים. גם ליד חולדה הותקפה שיירה על ידי מארב ערבי. לאנשי השיירה נגרמו אבדות כבדות.

 בסוף התודש סוכל גם נסיון של הכותות היהודים לפרוץ דרך אל קיבוץ-יחיעם בגליל המערבי,

 שהיה נחון במצור מאז חחילת המערכה. בקרב שניטש על יד כברי נפלו 46 מאנשי השיירה.

 על אף האבירות הרבות והקרבות העזים קובע"ספר מלתמת הקוממיות" כי ״לכל האירועים האלה

 בתקופה זו היה עדיין אופי של התפרצויות ארעיות". מחבר הספר אומר: "בידי הערבים לא הייתה

 תכנית אופרטיבית ארצית. ואנו -עיקר מהלכינו מוכתבים היו אותו זמן על-ידי פעולות האויב,

 בסופו של מרס לא בלבד שהגענו למשבר, איבדנו הלק ניכר מהמשוריינים ותיילים רבים - ואף

 במהיר זה לא השגנו את מטרתנו. הדרכים מופרעות, מנותקות, תםומות. ירושלים העברית נותקה

 ובנותיה מנותקות ממנה, לא זו בלבד שהתעורר ספק ביכולתנו להתזיק את הנקודות המבודדות, אלא
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 הוטל ספק ביכולתנו להחזיק מעמד״.

.1,200 -  מאז תחילה המלחמה עם הערבים עמד מניין הקרבנות היהודים ב
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 פרק חמישים ושמונה

 האירועים מאפריל 1948
 עד להכרזת המדינה העברית

 דעיכת הפעולות

 הפעולות האופרטיביות של לח״י בחודש אפריל 1948 ואילך היו מצומצמות, ועיקר המאמצים של

 התנועה הושקעו בהקמת תנועה פוליטית לקראת הכרזת המדינה. רק אירועים אחדים אירעו אשר

 ראויים לציון בהיסטוגרפיה של המחתרת: בריחות מן הכלא ורכישת כספים מידי האויב הבריטי, או

 מחברות המבוטחות בחברות ביטוח בריטיות.

 בריחתם של יורם שיאון וזאב פוקס ממחנה המעצר בעתלית

 יורם היה עציר במחנה לטרון וזאב מנידוני ההתקפה על בתי המלאכה בחיפה, שפוט למאסר

 עולם. לקראת פינוי הבריטים את הארץ הם הועברו למחנה עחליח. הם ברחו מהמחנה ב-30 באפריל

 1948. בעח שאסירי המחנה היו עסוקים במסיבת חג הפסח. שני תברי לח״י פתחו אשנב בגדר הרשת,

 החוצצת בין המחנה העצורים לבין המחנה הצבאי, ובחסוח החשיכה פרצו דרך לתוך המחנה. בהגיעם

 אל הגדר המזרתית, פתתו פתת בגדר ויצאו החוצה. הם עברו בשדות החיטה, תוך התתמקות מתמדת

 מאלומת הזרקורים, עד שהגיעו אל מגדל השמירה של המושבה עתלית, שם נעצרו על ידי השומרים

 היהודים. עוד באותו לילה הועלו השניים על משאית עמוםה שקי מלח, ותוך עקיפת מתסומי הצבא,

 הגיעו בשלום לתל-אביב.
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 בריחתם של אשר רצון, שמעון םינואני וז׳ק אלקלעי

 ממחנה המעצר בעתלית

 אשר רצון, שמעון סינואני וזיק אלקלעי השתתפו בהתקפת לח״י על בתי המלאכה של הרכבת

 במפרץ חיפה ביוני 1946. הם נלכדו בעת הנסיגה על ידי כוחות הצבא ונידונו למוות. עונשם הוסב

 למאסר עולם. את עונשם ריצו בכלא עכו ואחר כך הועברו לירושלים, שם ניסו להימלט בדרך חפירת

 מנהרה, אך בטרם השלימו את המלאכה, הועברו בסוף 1947 למחנה המעצר בעתלית.

 כאשר הבריטים, לקראת עזיבתם את הארץ, החלו לשחרר עצירים, צץ במוחם של הבחורים

 לעשות ניסיון בריחה בתוך מזוודת העצירים המשתחררים. אשר רצון היה הראשון. קטן קומה היה

 ובנקל השתרבב לתוך המזוודה. הבריטים לא חיפשו במזוודה ואשר הצליח לברוח. שמעון הבא בתור,

 היה גבוה יותר ושרירי. הוא פתח בדיאטה ובתרגילי ספורט. במאמצים על אנושיים הוא נדתס לתוך

 מזוודתו של אחד הבחורים המשתחררים, אך הגיע בשלום החוצה. זיק אלקלעי ברח בתוך מזוודה של

 אחת הבנות העצירות ממחנה הנשים. שעה לפני שחרור מספר בנות, הוא התגנב אל ביתני הבנות

 ונכנס לאתת המזוודות הגדולות. הבנות ציידו אותו בבקבוק מי בושם כדי שיוכל לנשום ובחצי לימון

 למציצה. רק במאמץ משותף הצליחו הבנוח לסחוב את מטען האדם הכבד. בסופו של דבר, המזוודה

 הועמסה על האוטובוס, מלווה על ידי שוטר בריטי. רק כאשר זה ירד בהצטלבות עתלית, שוחרר ז׳ק מן

 המזוודה ונשם לרווחה. באותו יום חגגו בתיפה את חגיגות האחד במאי 1948.

 החרמת כסף מבנק בדקלים

 בנק ברקליס הבריטי, שמרכזו היה בחל-אביב, היה מטרה קבועה של לח׳׳י להשגת כספים, שהיו

 לתפעולו והחזקחו של מנגנון המחתרת. ארבע פעמים פקדו אנשי לח״י את הבנק.

 הפעולה הראשונה נכשלה.

 הרי תיאור הפעולות כפי שסופר על ידי נחן ילין-מור(גרא) בספר ״לוחמי חרות ישראל״:

 ׳׳התכנית היתה לתדור בשקט למרתף שבו נמצאו קופות-הפלדה ולפרוץ אותן במנשיר־רתוך

 וקדות, הקופות בנויות היו לותות־פלדה בעובי של עשרה סנטימטרים. לצורך הפריצה רכשנו אדם

 שהציג את עצמו בתור פורץ-קופות מומחה. מעקובים ומידיעות שנמסרו, ידענו את םדוי החלפת־

 השמירה בערב, לרבות השעה המדויקת והסיסמה. בערב שנקבע לפעולה נגשו שלושה לוהמים אל

 הדלת הצדדית. אהד מהם הקיש עליה כמוסכם בין השומרים ומסר את הסיסמה המוסכמת. הדלת

 נפתתה לדוותה מבפנים ושלושת הלוחמים חדרו פנימה. מיד נסתם פיו של השומר ונשקו פורק

 מעליו. אהד הלוחמים הופקד עליו לשמרו. השניים האתרים המתינו ליד הדלת. משבא השומר האמתי

 הוכנס אף הוא וצורף אל חברו שסיים את המשמרת. עתה הוכנס למרתף פורץ-הקופות המומהה.

 הוא שרט את אחת הקופות באולר, וקבע כי היא ניתנת לפריצה. בא תורן של מכונות ההלהמה,
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 הרתוך והמקדהים. בפעולה זו, שנעשתה בידי קבוצה גדולה למדי, השגיהה אתת השכנות שהתלה

 לצעוק ״גנבים!״. תולית לוהמים נכנסה לדירתה כדי להרגיעה. הופעתם הגבירה את התפרצותה

 ההיסטרית. לא היתה ללוחמים ברירה אלא לזהות את עצמם בשם ארגונם. מיד נפסקו הצעקות. אך

 לשם בטהון הושאר במקום אתד הלוהמים, כדי לשמור על האשה ובעלה לבל יודיעו למשטרה.

 לא תקרית זו קבעה את כשלון הפעולה, בעוכרינו היתה עובדה אחרת: משאך ההל המקדח

 התשמלי בפעולתו ארעו התופצצויות, שהדן הגיע ההוצה. כל נסיון נוסף לקרות גרם התפוצצויות

 נוספות. היה ברור שבדפנות הקופות מוטמן חומר מתנפץ, למען יקשה על פריצתן. התשש היה,

 שמשמרות-משטרה הנעים ברחובות ישמעו זאת ויתליטו לבדוק את פשר קולות־הנפץ התשודים.

 אף על פי כן לא ותרו הלוהמים בנקל. הם שהו במקום אתת עשרה שעות, משגיתים על השומרים

 הכפותים, מפקתים על פעולות המומהה ומסייעים בידו. לבסוף קבעו שמקדת תדר בעד השריון

 העבה רק מילימטרים אחדים. לא היתה ברירה אלא להתקפל ולסגת. קשה היה על דב, שהיה אהראי

 לפעולה, להודות בכשלון ולחזור בידים ריקות. הוא הלך לפעולה באי-רצון בולט. פריצת-קופות לא

 היתה השיטה שלו. הוא העדיף קרב ישיר, פנים אל פנים, בעזרת הנשק שלא אכזב בידו. דב קיבל

 עליו את המשימה בתור לותם שהבין במלוא הכרתו, כי אין מלאכות יפות, או בזויות במתתרת, וכי

 אי אפשר לתלקן לפי רצונו וטעמו של הלוהם. כל פעולה הדרושה למתתרת היא תיובית, ולבצעה

 נשלה הלוהם המתאים ביותר. בעת שנסוג מן הבנק עם מכשירי ההלחמה והקרות, נשבע דב בלבו,

 כי עוד יהזור למקום בדרכים אתרות.

 הפעולה הבאה בבנק בדקלים נעשתה בפקודו של יואב ה״צרפתי״ ולא בפקודו של דב. באתת

 עשרה בבוקר נכנסה לבנק קבוצה של אנשי לח״י. כל אתר זנק אל אשנב והשתלט באקדת שלוף על

 הפקיד. ללא שהות נכנסה קבוצה אתרת. אנשיה השתלטו בקפיצה על תאי־הקופות ואהדים מהם

 התלו לגרוף לתוך שקים את השטרות שעל השולתנות, בקופות הפתוחות ועל האצטבות השונות.

 הפעולה ארכה דקות אתדות. איש בסביבה לא השגיח בנעשה בפנים. הלוחמים נסוגו שבידיהם

 שקים שהכילו ארבעה-עשר אלף לא״י.

 כעבור זמן תזדנו לברקליס בשלישית, הפעם שוב בפקודו של דב.

 הפעולה בוצעה בעת העברת םכום-כסף נכר מן הסניף התל-אביבי למרכז בירושלים. קיבלנו

 ידיעה מדויקת על השלל הצפוי: שני שקים. שהאחד מהם מכיל ארבעים וחמשה אלף לא״י, והאתר

 — מאה ותמשת אלפים.

 בשעה היעודה התיצב משוריין בריטי מול הכניסה הראשית לבנק, ברהוב אלנבי. ירדו ממנו

 ונכנסו לבנק שלושה שוטרים. ליד ההגה נשאר שוטר-נהג. מן הצריה של המשורין בלט מקלע ברן.

 כעבור שעה קלה נראו השוטרים תוזרים, שניים מהם נושאים את השקים והשלישי מהפה עליהם.

 לפי רמז מדב הפילו הלוהמים, שהופיעו במפתיע, את שלושת השוטרים. הם עטו על השקים ואתזו

 בהם. דב לא הסתפק במתן־פקודות. הוא תסל את התנגדותו של השוטר-נהג, קפץ לצריח והוציא

 ממנו את המקלע. ה״ברן״ שמש לו עתה כלי מצויין ללוות בו את נושאי-השקים.

 יד-המקרה היתה גם בפעולה זו. מרתוב אתד־העם הגית לפתע משורין בריטי. דב התליט שלא



רות ישראל  422 | ספר תולדות לוחמי חי

 להמתין עד שאנשי המשורין יעמדו על המתרחש ויטלו את היזמה בידיהם. הוא תפס עמדה והמטיר

 על המשורין אש מן המקלע. המשורין השיב באש. כך הוסהה דעתם מנושאי-השקים, שתתרו אל

 המשאית הקלה אשר המתינה להם ברהוב יבנה. בקטע זה היתה יד-המקרה בשנית. נושאי השק

 הגדול הגיעו ראשונים למשאית. הס לא ראו אהדיהם את נושאי השק השני ושמעו יריות. אהד מהם

 הורה לנהג לזוז ולהסתלק מן המקום. בהתקרב נושאי השק השני למקום, לא ראו את המשאית. הם

 ידעו שעוד מעט יהםמו הדרכים ויערכו חיפושים. הם עלולים להפקיר את הכסף וגם את עצמם, אם

 יתפסו והשק בידם. על כן נכנסו להצר סמוכה, טמנו בה את השק והתרהקו מן המקום. השק התגלה

 עד מהרה בסריקה שערכו השוטרים הבריטים. היו בו מאה ותמשת אלפי לא״י בשטרות־ניר. השק

 הגדול, שהגיע אל קופת המתתרת הכיל הרבה מטבעות. היו בו ארבעים ותמשת אלפים. הצטערנו

 על שהסכום הגדול נשמט מידינו. התלטנו לפקוד את הבנק ברביעית.

 אם התקדמנו עד כה מאפס שלל עד ארבעים ותמשת אלפים, יש סיכוי שלהבא נצא עם סכום

 גדול בהרבה.

 הביקור השלישי בברקליס היה בעשרים וששה בספטמבר ארבים-ושבע. ברביעית פקדנו אותו

 לאהד שבעה תרשים. תצי שעה לפני פתיתת הבנק תדרו לתוכו בערמה דב ואנשיו, בלי להפעיל את

 נשקם. לפני כן באו לותמים לבתיהם של המנהל ושל הקופאי הראשי, שהובאו לבנק וצוו לפתוה

 את הקופות. לדב ולאנשיו לא נותר אלא לפקה על הפקידים שבאו לעבודתם, שאיש מהם לא יזוז

 ולא ינסה להזעיק את המשטרה; והתפקיד העיקרי — לגרוף את השטרות מן הקופות. עתה יכול

 היה דב לאותת ההוצה, לפי סימן מוסכם, שהכל מתנהל כשורה. או אז עצרו מזל ואדם את התנועה

 ברהוב אלנבי הסואן. הולכי-רגל וכלי-רכב לא הורשו להתקדם. רק משאית אתת, ובה לוהמים

 מזויינים, הורשתה לגשת אל הכניסה. מיד יצאו מן הפתת הראשי דב ואנשיו, כשבידיהם שלל-שיא

 שהושג בפעולה כספית: מאתים אלך לא״י.

 פעולה זו נעשתה בסמוך להכרזה על הקמת מדינת-ישראל. לא כל הכסף הוצא עד פרוק לת׳׳י.

 היתרה הולקה בין משפתות ההללים הנזקקות על ידי ועדה מיותרת שהוקמה לצורך זה. היה זה

 אך מן הצדק שכסף בריטי יקל על מצוקת המשפתות. אף אילו היה הסכום גדול פי כמה, לא היה

 בו די לפצות על הסבל והצעד שנגרם להורים זקנים בשכולם, לנשים שנתאלמנו ולילדים שנתיתמו

 במלתמת התרות״.

 רכישת נשק ברחובות

 תא צעירי לחייי ברחובות החליט להשיג נשק בריטי, היה זה בי״ב בשבט תש״ח, החדשים האחרונים

 של שלטון הבריטים באזור המרכז.

 כשהבחורים הבחינו במספר חיילים בריטים חמושים באחד מבתי-הקפה בעיר, התפרצו פנימה

 וציוו על החיילים להרים את הידיים.
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 הם החרימו את התת-מקלעים שבידי החיילים ויצאו החוצה.

 לרוע מזלם, הופיע ג׳יפ צבאי ליד בית-הקפה ומשהבחינו חיילי הג׳יפ במתרחש, החלו לרדוף אחרי

 הבחורים. הם הצליחו לפגוע באחד הבחורים, רפאל ז׳יל(שאול), אשר נפגע בגבו ונפל.

 הבחורים הצליחו להימלט עם השלל, אך נאלצו להשאיר את גופתו של שאול. בפעולה השתתפו גם

 יעקב רוט(דני הקטן) ושאול סינואני(יהושפט).

 ״תזמורת ג׳ז ירושלמית״

 לאחר רצח צעירי לח״י ברעננה הוצעה לחטיבה הלוחמת הצעה על-ידי מחלקת המודיעין לחיסול

 חד-פעמי של הבולשת הבריטיח בירושלים.

 למחלקת המודיעין היו קשרים ומודיעים בקרב פרוצות, אשר מטבע המקצוע שלהן באו במגע

- .ס.0.1. אחת מהבנות האלו שיתפה פעולה עם מתלקת המודיעין, עזרה בזיהוי  קבוע עם בלשי ה

 בלשים וקצינים בריטיים, ואף צילמה ומסרה את תמונותיהם למחתרת.

 באהד הימים הועלתה הצעה לחסל את צמרת הבולשת במכה אחת. לפי התכנית, על הבחורה

 הקשורה עם מחלקת המודיעין יהיה לארגן מסיבה לרגל יום הולדתה ולהזמין אליה את חברותיה ואת

 כל בלשי המחלקה היהודית בבולשח. לבחורה נאמר כי הכוונה היא לזהות ולצלם אח הבלשים, אולם

 המטרה שנתגבשה, הייתה לחסל את כל הבלשים בתוך המסיבה. במקום תוכנן להטמין מוקש.

 הוקצב סכום של 200 לא״י לעריכת המסיבה, סכום עתק בימים ההם.

 התוכנית יצאה לפועל. המסיבה התקיימה לפי המתוכנן. הבלשים והפרוצות בילו את הלילה

 בהילולה ובסופה שבו לביתם בריאים ושלמים ללא פגע, בניגוד לתכנית.

 הסיבה לכשלון הפעולה הייתה, שנגני תזמורת הג׳ז שהוזמנה למסיבה, כולם היו יהודים. לח״י לא

 התכוונה לפגוע ביהודים והמרכז ביטל את הפעולה בעוד מועד.

 כך ניצלו חייהם של כשלושים בלשים בריטיים.

 פרשת סינדיקט היהלומים

 לח״י פקדה לעתים קרובות אח היהלומנים בבורסה או בבחי-חרושת ליהלומים לשם החרמת

 יהלומים. לרוב, כל היהלומים היו מבוטחים אצל חברוח ביטוח בריטיות. אך הפעולות היו כה רבות כי

 יום אחד הודיעו תברות הביטוח על הפסקת הביטוחים.

 מספר מזל- יעקב בנאי:

 "... ואז הציעה מתלקת הכספים שלנו לראשי הםינדיקט היהלומים בארץ הסדר: הם יפרישו

 לנו את הסכומים שהיו משלמים לחברות הבטוח הזרות, ואנו נקיים שמירה מתמדת עליהם בפני

 מעשי-שוד. המשא ומתן התקדם בהצלחה, עד אשר נמצא איזה ״פורש״ מראשי הסינדיקט הנוטים
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 לנו, וגילה את הסוד על המשא ומתן למי שגילה, ואז נאסר על היהלומנים להגיע לידי הסכם עמנו,

 ותמורת זאת הופעלה ׳׳הפלוגה המיותדת״ של ה׳׳הגנה״, ברתוב אתוזת-בית בקומה השלישית, הוא

- 20 אנשי ׳׳הפלוגה״ לשמור על הבית ועל היהלומים.  מרכז סהר־היהלומים, הוצב משמר קבוע של כ

 גם בקומה השנייה היה משרד ליהלומים, ועליה שבתו ״השומרים״ או שולהיהם.

 ובשעה שלמעלה ישבו 20 אנשי ״הפלוגה המיותרת״, ישבנו אנו שעתיים במשרד בקומה השנייה.

 עצרנו כל סוחר ויצרן שנכנס, עד שנצטבר אוצר בשווי של ארבעים אלף לא״י״.

 שחרור בנות לח״י ממשטרת פתח־תקוה

 בשבועות האתרונים של השלטון הבריטי בארץ עוד התקיים קורס של לח״י באזור פתת-תקוה.

 בעת ביקורו בקורם שמע מזל (יעקב בנאי), מפקד החטיבה הלוחמת, מאחד השבויים כי הובאו

 למשטרת פתח-תקוה חמש בנות שנשפטו למאסר עולם. לאחר שבדיקתו אימתה את הידיעה כנכונה,

 חש מזל למחנה לח״י בשייח מוניס והזעיק קבוצח בחורים לפחח-חקוה, כדי לשחרר את הבנות מהר

 ככל האפשר, כי היה תשש שהבריטים יעבירו אותן לבית-הסוהר לנשים בבית-לחם, שם תהיה נשקפח

 סכנה לחייהם לאחר פינוי הבריטים.

 בהגיעם לפתח-תקוה, חסמה חוליית הבטחה את כבישי הגישה. חוליה אתרת פרצה לתוך בניין

 המשטרה, שהיה נקי מבריטים. מפקד המשטרה היהודי גילה התנגדות לבחורים וסירב לשתרר את

 הבנות. מחוסר ברירה, נאלצו הפורצים לשתרר את הבנות באמצעות איומי-נשק.

 הבנות נלקחו למחנה, שם נערכה סעודה חגיגית לכבוד שחרורן. שמות הבנות ששותררו: מלכה

 הפנר, יהודית יחזקאל, אסתר בקמן, פרידה ורקשטט ורבקה אליאב.

 המצב הבטחתי בארץ מאפריל ־ עד הכרזת המדינה

 בראשית חודש אפריל 1948 חל מפנה בעימות בין היהודים והערבים.

 השתנתה האסטרטגיה של המלחמה, אשר הפכה מעחה לשלב חדש: מהתקפות גרילה והתגוננות

 פעילה, לכיבוש ערים ומלחמת שדה. ככל שצומצמו שטחי השליטה של הבריטים, כך הגבירו ה״הגנה״

 והכוחות הערביים את המגע ביניהם. אופי הקרבות נעשה צבאי יותר ויותר. מטה ה״הגנה״ המליץ על

 נטילת היוזמה האופרטיבית לידיה, כדי הכרעה צבאית נגד האויב.

 אך מצב הכוחות הצבאיים של היישוב היה בכי רע. לא היה די נשק כדי לצייד בו אפילו 15,000

 איש. משלוחי הנשק מחוץ-לארץ התעכבו. עדיין לא הושג הסכם גם בין ארגוני המתתרת. בתנאי

 מצוקה אלה, ללא אפשרות לפעול בתזית רחבה, הוחלט לתת עדיפות להצלת ירושלים, שהייתה נצורה

 מאז תתילת הקרבוח, על ידי כיבוש הדרך לבירה והחזקתה משני צדדיה, בכדי לאפשר תנועה תופשית

 לשיירות.
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 בתחילת אפריל רוכז כוח של 1500 לוחמים מה״הגנה". באור ליום ה- 6 באפריל נפתח ״מבצע

 נחשון" שהיה מבצע צבאי ראשון בממדיו. עוד ב- 3 לחודש כבשה יחידת ה״הגנה״ את משלטי הקסטל,

 ואילו יתידת פלמ״ח השתלטה על פסגח הקסטל עצמו והובטחה השליטה בקטע זה על כביש ירושלים-

 ת״א. ב- 6 לחודש נכבשו הכפרים חולדה ודיר מוחזיין. ב- 8 בחודש התחדשו הקרבות על הקסטל,

 בהם נהרג עבדול קאדר אל חוסייני, מפקד הכנופיות באזור ירושלים. גדוד פלמ״ח תפס משלטים באזור

 שער הגיא. הדרך לירושלים נפתחה. שיירה גדולה הגיעה בשלום לירושלים.

 ב- 7 בחודש נכבשה הקסטל מחדש בידי הערבים, אך פונה למחרת בגלל האכזבה ממותו של

 מנהיגם.

 ב- 9 בחודש נכבש הכפר דיר-יאסין בידי כוחות אצ״ל ולח״י. (תיאור הקרב בפרק ״לח״י בחזית

 ירושלים״).

 ב- 10 בחודש עברה שיירה שנייה לירושלים והביאה תגבורת צבאית. למחרת נכבש הכפר קולוניה,

 השוכן ליד מוצא. ב- 13 באפריל הגיעה לירושלים שיירה גדולה שכללה 235 מכוניות. האחריות

 לשמירת הדרך לירושלים הוטלה על הגדודים ה- 4 וה- 5 של הפלמ״ח בפיקודו של יצחק רבין, שפתחו

 במבצע ״הראל״.

 ב- 20 בחודש יצא מחולדה שיירה גדולה של 300 מכוניות, אשר נתקלה באש עזה על-ידי הכפר

 דיר איוב, השוכן לפתחו של באב-אל-ואד. חלק מן השיירה נותק והוקף. בהתקפה זו של הערבים

 נהרגו 12 לוחמים, שבע מכוניות נשרפו. השיירה חולצה ע״י תגבורת שהגיעה בצהרי היום.

 כביש ירושלים נחסם שוב, אך ירושלים הצליחה לעמוד במצור עד לפתיחה ״דרך בורמה״.

 בעצם ימי הקרבות של מבצע"נחשון" התתוללו קרבות עזים גם בצפון הארץ. "צבא ההצלה" של

 קאוקג׳י פתח בהתקפה על קיבוץ משמר-העמק, במטרה לכבשו כדי לנתק את היהודים בצפון ואת

 היפה ממרכז הארץ. ההתקפה החלה בהרעשת תותחים ב- 4 באפריל ונגרם נזק רב לקיבוץ. אך לא

 הצליתו הערבים לתדור לתוכו. בלילה הגיעה לקיבוץ פלוגת תי״ש של תטיבת גולני. למתרת התחדשה

 ההתקפה. המפקד הבריטי הציע הפסקת אש שנתקבלה ע״י הצדדים למשך יומיים. ב- 8 באפריל פתחו

 אנשי הפלמ״ח בהתקפת-נגד ואילצו את קאוקג׳י לסגת. יחד עמו ברחו גם תושבי הכפרים הסמוכים

 לקיבוץ.

 ב- 12 באפריל השתלטו שתי פלוגות מחטיבת ״כרמלי" על כפרים באזור רמח-יוחנן ועל הדרוזים

 שנתארגנו להילחם נגד היהודים.

 בטבריה היה רוב יהודי. מסיבה זו לא נטו הערבים לתקוף בעבר את היהודים. אבל כשהרגישו

 הערבים שמצבם של היהודים בחודשי חורף תש״ח קשה למדי, החליטו לנסות להשתלט על עמדות

 אסטרטגיות, ביניהן על חומות העיר ועל מלון ״טיבריאס״, משם בין ה- 12- 18 באפריל ערכו כוחות

 ה״הגנה״ והפלמ״ח פשיטות על עמדוח הערבים, ולאחר ארבעה ימי לחימה נכבשה העיר וטוהרה

 מתושביה הערביים.

 גם בתיפה המעורבת היו ערבים במיעוט, אבל הבריטים, שעדיין שהו בעיר, מנעו את השתלטות

 היהודים עליה עד ה- 21 לחודש אפריל. למחרת החלה ההתקפה של ה״הגנה״ על המבעים הערבים
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 של היפה. הערבים, בראותם את עדיפותם של הכותות היהודים נענו בהמוניהם לקריאתו של המופתי

 לצאת מהעיר, כי עם פלישת הצבאות הערביים תיפול ממילא כולה לידי הערבים. רק 300 ערבים

 נשארו בחיפה.

 ב- 29 באפריל נכבש הכפר צמח על צומת הדרכים ותחנת המשטרה שלידו. על ״מצודת יואב״

 נערכו שתי התקפות, אשר נכשלו. בקרבות אלה נפלו 26 לוחמים.

 בסוף אפריל החל הקרב על יפו. ב- 25 בחודש נפתחה על ידי כוחות האצ״ל התקפה על מנשיה

 הסמוכה לחל-אביב, אשר נכבשה לאחר קרבות קשים של שלושה ימים. בשאר חלקי העיר החזיקו

 הערבים מעמד בסיועם של חיילים בריטיים. כדי למנוע החנגשוח עם הבריטים קיבלה על עצמה

 ה״הגנה״ חסוח על שכונח מנשיה לאחר שהחחייבה לא לסגת בלחץ הבריטים. אף על פי כן החלה

 בריחה גדולה של הערבים מן העיר. ב- 30 לחודש ברחו גם החיילים העיראקיים. עם צאח הבריטים

 מיפו נכנעו נציגי הערבים ונכנסו לעיר כוחוח ה״הגנה״ והאצ״ל. מחוך 90,000 החושבים נשארו בה

 רק 4,300 ערבים. בסוף אפריל נפחח ״מבצע חמץ״ של ה״הגנה״ שמטרתו הייתה לטהר את הכפרים

 הערביים בסביבת יפו, ולפתוח לכוחות היהודים דרך לשדה התעופה בלוד. תחילה נכשלה ההתקפה

 על תל-אריש, בה היו 33 הרוגים ונעדרים לכוחות ה״הגנה״. נכבשו המחנה הצבאי תל-ליטוינסקי

 (תל השומר), הריה וסקיה. נפלו גם הכפרים סלמה ויאזור בעזרת האצ״ל, אשר הפגיז את הכפרים

 במרגמות.

 במחצית אפריל החל הפינוי הבריטי בגליל העליון. עם הפינוי הועברו כמעט כל הבסיסים הבריטיים

 לידי הערבים: מבצרי המשטרה בצפת על הר כנען ובמרכז העיר; משטרת חלסה, מחנה צבאי במלכיה

 ומשטרת נבי-יושע.

 בסוף אפריל פתחה ה״הגנה״ ב״מבצע יפתח״, בו נכבשו משטרת ראש-פינה, הכפרים ביריה ועין

 זיתון ב- 1 במאי. הישובים דן, דפנה החזיקו מעמד נגד ההתקפות הערביות.

 ב- 12 במאי הושלם כיבושה של צפת. כ- 10,000 ערבים ברחו מן העיר. כן ברחו ערבי הסביבה

 ועמק החולה. באותו יום נכבשה גם העיירה בית-שאן. בריחת הערבים מכפרי אזור העמקים ומהרי

 אפרים נמשכה. הכפרים שננטשו - נכבשו.

 בגליל המערבי נערך ״מבצע בן-עמי״ לשם העברת שיירה נושאת תגבורת מחיפה לנהריה, לחניתה

 וליחיעם. בדרך נכבשו חל-נפוליון בעכו, א-זיו. השיירה יצאה לדרכה וחזרה בשלום. ב- 17 במאי נפלה

 גם העיר עכו.

 ב-4 במאי החלה התקפה מתורשת של ״הלגיון הערבי" בהשתתפות כנופיות של הר חברון ובסיוע

 שריון וארטילריה על כפר עציון ונמשכה עד להכרעתו ב- 13.5 ולכניעת שאר היישובים למתרת(14.5).

 כל מגיני כפר-עציון הוכרעו לטבח. אף פצוע לא נוחר בחיים. שאר יישובי הגוש הופגזו, אך ב- 14

 לחודש נכנעה לתוקף הסכם שביתת-הנשק, לפיה יצאו כל הגברים לשבי והנשק והציוד נמסרו לאויב.

 הנשים והילדים הועברו לירושלים. "הלגיון הערבי" פונה עחה לירושלים.

 גם בדרום נערכה אופנסיבה מואצת לקראת פינוי הבריטים. ״במבצע כיחור״ נכבשו הכפרים

 הערביים: עקיר, קטרה. ״במבצע ברק״ שנועד לכיבוש יעדים מרחובות דרומה לבאר-טוביה, נכבשו
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 באשיט, בית דרס, ברקה(12.13.5) וכן הכפר ברייר.

 תנופת ההתקפה נעצרה עם פלישת הצבא המצרי והוקפאה המערכה בדרום.

 סקירת הבעיות המדיניות

 בחודש ניסן תש״ח (אפריל-מאי 1948) סקר מרכז לחייי את התפתחוייות המצב המדיני בזירה

 הארצישראלית והבינלאומית ואת עמדתם של הגורמים המעורבים בסכסוך, תוך הבעת יחסה של לח״י

 אל המאבק על המדינה העבריח, המדיניוח האנגלו-אמריקאית ובעיית הגורם הערבי.

 להלן מובאח הסקירה בשלמוחה:

 "הםתלקותן של אוה״ב מעמדתן הקודמת בעניין ההלוקה אינה בלל מפנה יסודי בבעיית הא׳׳י,

 כפי שרואה זאת העתונות שלנו. ההצהרה האמריקאית אינה אלא שלב במדיניותה של מדינה זו.

 הערך, שאנו מיתסים לעמדתה החדשה קשור בהשפעת ההתפתתות הבין־לאומית על יתס ציבורנו

 לדרכי המלתמה בעתיד. כי הלא מסתיים עתה פרק אתד בפרשת האשליות. פרק זה נפתת באמונה

 תמימה, שהקיפה את היישוב, שהמלצת או״מ על החלוקה, מובנה — קבלת מדינה עברית ללא

 יגיעה וקושי. פרק זה הגיע לשיאו בלילות ריקודי השמתה, בהכרזות המנהיגים, שאנו נלתמים, כדי

 להגשים"התלטות או״מ". התקוות שריבונות מדינית ניתנת בתוקף הצהרת הדיפלומטים המקצועיים,

 נגוזה. לפי שעה נתקיימו הפרוגנוזות שלנו ואושרו על-ידי המציאות.

 עם זאת שומה עלינו לסקור מתדש את בעיות המדיניות המתעוררות בקשר עם השתלשלות

 העניינים. עלינו לתשוף את יסודות העמדה של כל הגורמים הנוגעים בשאלת א״י.

 המאבק על המדמה העברית

 המוסדות משתדלים ליצור רושם, שעמדתם הביאה לידי הכרת או״מ בצורך כינון המדינה

 העברית. מצד אתד תבעה תכנית ה״בילטמור" להלכה את יסוד"הקהילה היהודית". מאידך, נמשך

 התהליך הקונטרוקטיבי של ההתפתתות, שהביא ממילא לידי גיבוש הממלכתיות העברית. המנהיגים

 הציונים רואים במציאות התדשה הצדקה לסיםמאותיהם; כלפי תוץ; האוריינטציה על עצמנו, —

 וכלפי פנים: "המעפילים יעפילו, הבונים יבנו והמיגנים יגנו". אנחנו כופרים בנכונות ואף בכנות של

 השקפה זו. לדעתנו, היא נועדה רק ל״תצרוכת הפנימית". המאבק על ההעפלה הצריך אמנם מאמצים

 רבים, גבורה נפשית ולעתים אף קרבנות עילאיים מצד המעפילים עצמם ומצד המדריכים העוסקים

 במפעל. למרות זאת היו התוצאות בדרך כלל זעומות. מבהמה מעשית, נסיון זה נכשל. המעפילים

 הבודדים שהצליתו לפרוץ את ההסגר הבריטי לא שינו כלל את אהה המהגרים. להעפלה נודע אם

 כן יותר אופי הפגנתי, אס כי אף דבר זה ניטשטש בתקופה אחרונה. התועלת העיקרית, שהביאה

 לנו מפעל זה נובעת מהטדדה שאנו גורמים לצי הבריטי ולמנגנון האימפריה הנאלץ להקים מחנות

 בקפריסין. עם זאת קשה עדיין להנית בבטתה שהצי הבריטי נמצא באגן המזרתי של ים התיכון בגלל
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 ההעפלה דווקא.

 מפעל ההתיישבות והבניין נצטמק אף הוא. גזירות ה״ספר הלבן׳/ הגבלות אהרות וארגונים

 מדיניים כלכליים אנגלו-ערבייס מונעים בעד רכישת שטתי אדמה תדשים. קרן קיימת עסוקה יותר

 בהעברת קרקעות עבריות מידיים פרטיות לרשותה, בפיתוה השטתים בנגב, ורק במידה זעומה

 יש ביכלתה ׳׳לגאול״ אדמות תדשות ממש. המפעל ההתיישבותי נמשך יותר בצורה סמלית מאשר

 למעשה ואינו הולם את חומרת הרגע. להפך, בענפי כלכלה רבים מורגשת נסיגה, כתוצאה מהמדיניות

 הבריטית העויינת והמקפיאה את מקורות הפרנסה הלאומיים.

 ארגון ה״הגנה״ לבש בשנים האחרונות מעטה של ג׳נדרמיה פוליטית פנימית. היסודות הצבאיים

 לא פותתו כראוי. הוא הצטיין בפעולות עיקוב אהרי ה״פורשים״, אך בבוא המבתן נתגלה לכולנו מה

 דל כושרו המלתמתי בשטה הציוד, הארגון והאמון הצבאי.

 עוד פתות מזה מוצדקת הסיסמה של ״האוריינטאציה על עצמנו״. למעשה היתה האוריינטאציה

 של המוסדות מבוססת רק על בעלי השלטון הממשי בארץ. השנינות במימרה באה רק לתפות על

 תוסר כל קוו מתושב, שקול ואמיץ. ככלות הכל היתה מדיניות המוסדות אך נגררת אתרי המתרהש;

 כמו דרך פעולתה של ה״הגנה״ בן גם מדיניות זו חסרת תמה. היא נגררה בזנב המאורעות והתנהלה

 רק על ידי אימפרוביזציה, תגובה, המתגלות ו״מאבק שקול וצמוד״ לרכך את רוע הגזירה. בתולדות

 המדיניות הציונית אי אפשר לציין אף מקרה אהד של סירוב להענות לקונצפציות הפוליטיות של

 בריטאניה. לא קרה מקרה של אי-שיתוף ממשי. כגון אי־היענות לוועידה המוצעת, לשולהן העגול,

 לוועדת תקיירה. לא קרה מקרה של ניתוק קשרים עם השלטונות ביזמת המוסדות שלנו.

 משום כך אין הצדקה להנית, שעמדת המוסדות הצעידה במשהו קדימה את התעצמות הארץ.

 להפך, היא סייעה מפאת רפיונה להשלמת תהליך ההקפאה ולביסוס שלטון בריטי קולוניאלי לתקופת

 דורות רבים.

 הממלכתיות העברית צמתה רק עם מלתמת השהרור של המתתרת. מלהמה זו פגעה ביסודות

 השלטון הבריטי פגיעה ממשית בכמה מובנים.

 מבהינה צבאית, אילצנו את השלטונות לרכז כאן תיל יבשתי ניכר. מצב התסיסה המתמדת בו

 השקענו את הארץ תבע הצמדת כותות ניכרים למתנות מקומיים — לפתות מאה אלף חיילים

 ושוטרים גדרשו לשמור כאן על עמדות הקיסרות. מצב זה גרם קשיים רציניים לאנגליה. האימפריה

 מבססת את שליטתה במושבות על כותות ימייים. משום כך אינן מהוות פעולותיה הקשורות

 בתנועות הצי מעמסה נוספת על תקציבה המלתמתי. לעומת זאת קשה לארץ ימית זו להעסיק

 תילות יבשה גדולים. נוסף על הצבא הגדול הצמוד לתזית האירופית היה הצבא היבשתי בארץ נטל

 ללא נשוא על שכמם של האנגלים. לפי השיטה הבריטית, כרוכה התזקת הצבא היבשתי בהוצאות

 רבות מאד. ודווקא מבתינת יכלתה הכספית-התקציבית, הראתה האימפריה אזלת יד גמורה. היא

 יצאה מהמלהמה העולמית מדולדלת ומרוששת, ואין באפשרותה יותר לקיים על השבונה תיילות

 יבשה עצומים.

 הנזק השני, שגרמנו לקיסרות, היה כרוך בהתמוטטות מעמדה התוקי בארץ. מפאת המצב המתוח
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 בעולם ולאור ההתחרות הבין-לאומית לא קל להרהיב תהומי השליטה על איזורים חדשים. גורם

 מדיני הכובש היום שטתים תדשים זקוק לאישור עובדות פוליטיות תדשות על ידי המעצמות

 העיקריות בעולם — אתדת הוא עלול להתקל בהתנגדות מזויינת בקנה מידה בין-לאומי. במיותד

 הדיפה ההתתרות בין המעצמות באיזורי הביניים. המצב הבין-לאומי הרג כיום מתהומי ה׳׳המלתמה

 הקרה״ שבין אנגלו־סכסים ורוסיה המועצתית. המעצמות עברו לשלב של תפישת עמדות לקראת

 המערכה המזויינת העלולה לפרוץ בקרוב. משום כך לא יתכן היום כל שינוי במצב המדיני של אהד

 התבלים במזרת התיכון ללא לחץ כבד מצד כל הגורמים הנוגעים בדבר.

 בארץ-ישראל שולטת אנגליה בזכות המנדט, שנמסר לה מטעם הבר הלאומים ושתכליתו היתה

 לכאורה ייסוד הבית הלאומי. ארץ-ישראל אינה איפוא שטה קולוניאלי. להלכה היא ״שייכת״ לארגון

 כל האומות, המנדט מהווה רק שלב מעבר לקראת התעצמותה המדינית. בריטאניה מילאה כאן להלכה

 תפקיד של שליח המוסד הבין-לאומי. היא נטלה על עצמה לכונן כאן מדינה עברית. הקיסרות היתה

 תייבת למסור בקביעות דו״תים לוועדת המנדטים של תבר הלאומים של פעילותיה בארץ.

 שליטתה הממשית של אנגליה בארץ-ישראל היתה תלויה איפוא בדתיית המטרה, שלמענה

 נועד המנדט. היא ביססה את ממשלה על תכסיסים שונים, כגון ארגון הערבים, ניפות רגשותיהם

 הלאומיים והסתתם, שיטת מעצורים על דרכי התפתתותנו ויצירת רקע להתנגשות ״בין עדתית״

 מתמדת. על-ידי כך היא הפכה כאן לגורם ״נייטראלי״ השומר על הצדק, השלום ושיווי המשקל.

 בתנאים אלה די היה לאימפריה לקבוע בארץ תיל מצב קטן ומספר שוטרים מצומצם, כדי להבטית

 לעצמה שליטה גמורה והפקת תועלת פוליטית וכלכלית מעמדותיה.

 מלתמת המתתרת הסירה את הלוט שכיסה את שאיפותיה הקולוניאליות של בדיטאניה באיזור

 זה. אנו ערערנו על עצם התוקיות של שלטונה בארץ. מלתמתנו גילתה לכל מהן כוונותיה האמיתיות

 של האימפריה — וכתוצאה מכך היה משתקה המדיני המסורתי בלתי יעיל בתנאים שהתהוו.

 פרט לשתי המטרות הנ״ל השיגה מלחמת החרות מטרות משנה תשובות ורבות: היא פגעה

 בפרסטיז׳ה של בריטאניה והשפה בפני העולם את תולשתה. כלפי פנים היא היתה גורם תעובי-

 מהפכני: היא הקימה דור לותמים עבריים, היא יצרה סיכויים לבעלי-ברית בהוץ־לארץ, היא העבירה

 את המדיניות העברית מתחום נלותי-שתדלני-סנטימנטאלי, לתהום ריאלי-אובייקטיבי.

 מלתמת המתתרת אילצה את אנגליה להתזיר את המנדאט לרשות בין-לאומית. האימפריה אינה

 יכולה יותר לשלוט כאן על הבסיס ההוקי הקודם. בזה בוטלה איפוא המסורת המדינית הקשורה

 ב״הצהרת באלפור״. אין להסיק מכאן, שביטול המעמד התוקי זדה עם הוויתור על השלטון הממשי

 בארץ. אנגליה מסדה את המאנדט מתוך כוונה ברורה לשלוט כאן על בסיס תוקי תדש ונות יותר. אך

 עם זאת נקבעה עובדה השובה. השלטון הישן תוסל, אנו עומדים בפני קביעת שלטון הדש בארץ-

 ישראל. מעתה נפתחו אופקים למאבקנו המדיני. גם לנו ניתנים בזה סיכויים לעצב את דמותה של

 הארץ לפי השאיפות שלנו.
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 המדעיות האנגלית-אמויקאית

 אנגליה נוכתה שאין באפשרותה לבסס את עמדותיה בא׳׳י בתחום מדיניות המאנדט. קיום

 המאנדט פירושו סיוע ליצירת כח עברי ממשי בלב המזרת התיכון. גיבוש בות כזה מבטל תלותו

 של אתור ים התיכון המזרחי באימפריה ומסכן את עמדותיה התשובות בעולם. קיום המאנדט

 — פירושו גם הסתלקות מהארץ לאתר שתהיה ראוייה לעצמאות. ומאידך, הגיעה כבר המדיניות

 המנוגדת למאנדט לגבולה מבלי שהצליהה להקפיא את התפתתות הציבור העברי בארץ. במידה,

 שנתהדקה תגורת התנק על העליה והפיתוה, הלכה מלתמת המתתדת וגברה, הלכה והקיפה הוגים

 רתבים יותר.

 משום כך התליטה בריטאניה לקבוע את שלטונה בארץ על יסוד סטאטוס תוקי תדש. משום כך

 הוכרזה בפני מוסדות או״מ ההכרזה הידועה שלפיה: א. אנגליה מסיימת את המאנדט ומתזירה את

 השלטון לידי או״מ; ב. אנגליה מפנה את הארץ; ג. היא מוכנה להשאר כאן רק בתנאי, שישרור שלום

 והסכם בין העדות.

 הרישא של הודעת הבריטים מובנת בדרך כלל, האמצעית נתקלה בהשד, האם באמת מתכוונת

 האימפריה למלא את הכרזתה על הפינוי, הסיפא — תמוהה בדרן כלל ולעיתים מגותכת בפני רבים

 המכירים את השיטה: הפרד ומשול. כיצד יתכן הדבר, שיהיה צורן כאן בממשל אנגלים, אם באמת

 ישרור שלום בין"העדות״. ואכן, רק הפיסקה הראשונה שבהצהרה אינה מתטיאה את האמת. תיםול

 המאנדט הוא קוו יתידי ברור במדיניות הבריטית.

 לעומת זאת מכוונת ההודעה על פינוי הארץ והמדיניות המעשית הבלתי מוכרזת לשמש אמצעי

 סתיטה כלפי הגורם האמריקאי, הערבי והעברי.

 ארה׳׳ב היא היום הגורם התוקפני ביותר בזירה הבין-לאומית. ממשלתה משתדלת לארגן את

 מרבית מדינות העולם לשם כיתורה של ברית-המועצות. עוד בימי המלהמה העולמית השניה רב היה

 פתדם של המדינאים האמריקאיים בפני עוצמתה של רוסיה. היום, למשל, מתגלית עובדה מעניינת,

 שבגלל פתד זה ולאו דווקא בגלל שיקולים צבאיים נדתתה ככל האפשר פתיתת התזית השניה. תזית

 זו נפתהה דק לאתר שרוסיה שברה את כת המתץ הגרמני, ולמעשה שימשה התזית המערבית בסיס

 למירוץ ההתתרות לשם תפישת שטהי אירופה רבים ככל האפשר. המדיניות האמריקאית מידה

 הבין-לאומית נושאת עם תום המלהמה אופי אנטי-רוסי מובהק.

 המתיתות הגוברת בעולם עבדה עתה כולה לשלב תפישת העמדות שלפני המערכה הצבאית

 העלולה לפרוץ בקרוב. נטושה ההיאבקות על תפישת העמדות להתקפה אווירית באהוד הקוטב

 הצפוני והארצות הסקאנדינביות, באירופה המערבית והמרכזית, באיזור העולם הצהוב ובמזרת

 התיכון. תכנית מארשאל מלכדת את ״הגוש המערבי״ באירופה, תילות הכיבוש האמריקאיים ביפן

 הופכים מדינה זו למרכז ההתקפה הפוליטית והצבאית במזרת. התמיכה הניתנת לבריטאניה מכוונת

 לתזק את העמדות האנגלו-םבסיות במזרת התיכון(בינן לבין עצמן אמנם מתתרות שתי האחיות

 האנגלו-סכסיות, אך האוייב המשותף משאיר את התיכוכים האלה בצל).

 ברגע זה אין המצב הפנימי בארה״ב מרשה לפתוה בגיוס נרהב ולהעביר תילות יבשה ניכרים
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 מעבר לאוקינוס. עדיין גדולה ההתנגדות למלתמה תוקפנית בקרב המוני מדינה זו, והלא קרוב הוא

 מועד בתירת הנשיא. במקום לעורר תנועת התנגדות הדיפה באמריקה מגשימה ממשלת ארה״ב את

 מדיניותה באמצעים אתרים. היא רואה את אנגליה המדולדלת כבלי שרת בידיה. אמריקה מובנה

 לשאת בעול תשלומים כבדים לקופה הריקה של הקיסרות תמורת שירותה של בריטאניה בתפקיד

 שוטר במזרת הקרוב. אנגליה מנצלת מצב זה ורוצה לסתוט מארה״ב יתרונות רבים ככל האפשר

 בשטה התשלום הממשי, בתורת ויתורים על עמדות כלכליות ומדיניות. מכאן שורר בין שתי מדינות

 אלה יתס של מיקות-טככססנות, של איומים הדדיים.

 לארה״ב נוה שאנגליה תהיה הקובעת בשאלה הארצישראלית. ע״י כך הן מנערות את תצנן בפני

 היהודים האמריקאיים ויכולות לטעון, שהקפאת הגורם העברי בארץ מנוגדת למדיניות שלהן. יתכן

 גם שטרומן היה מוכן לתת ליהודים גם ״מאה אלף״ סרטיפיקאטים וגם הלוקה, גם נאמנות וגם

 ״מדינה״ — בתנאי שכל הדברים האלה לא יערערו את עצם השלטון האנגלו-סכסי ואת בסיסיו

 הצבאיים, בתנאי שהמונה ״מדינה" ירוקן מתוכנו. לעומת זאת אין עמדה זו מספיקה היום לאנגליה.

 הקיסרות מרגישה את עצמה תלשה יותר מאתותה הצעירה ותוששת פן יעלה בידה לבסס את

 שלטונה במצב של מתן ליהודים הנתה נוספת ואף קלת ערך.

 מכן מנהלת בריטאניה משתק הסחיטה כלפי אמריקה. היא מאיימת בפינוי ובהסתלקותה מא״י,

 אך בו בזמן היא תובעת מאמריקה בשקט פיצויים בשטתים שונים תמורת השארותה כאן. אך

 אמריקה משתקת אף מצידה היא אותו המשהק. היא מעמידה פנים, שהיא מובנה להשלים עם המצב

 התדש, וע״י כך היא רוצה לדתוק את הקיסרות אל הקיר ולצמצם את גודל התביעות הבריטיות.

 במידה שמתקרב מועד סיום המאנדאט, הולך המיקוה וסוער מאהורי הקלעים. כלפי הוץ הוא

 מקבל לעתים צורה של אפתעות. גישושים והודעות עצבניות. אך למעשה אין תילוקי דעות בשאלה

 היסודית. אנגליה רוצה להשאר בארץ, ואף אמריקה תובעת ממנה לשמור כאן על העמדות האנגלו

 סכסיות. המיקות נטוש רק על הפרטים, כגון הסטטוס ההוקי להלכה אך לא למעשה. כמות התיילים

 הבריטיים או האמריקאיים הצרפתים או הסינים שיישארו כאן. גודל הזכיונות שאנגליה תקבל

 תמורת שירותה, ושתיתן לאמריקה במזרת וכד׳.

 מכאן עלינו להבדיל בין הקוו העיקרי המציין את המדיניות האנגלו-אמריקאית ובין ההצהרות

 השונות הניתנות מפרק לפרק, שהן למעשה אך טכסיסים דיפלומטים רגילים. עלינו להבתין בין

 העובדות הקובעות את יסודות המדיניות ובין ההתלטות, ההמלצות וההודעות הניתנות לתצרוכת

 המיקוה הפנימי בלבד.

 משום כך מוכנים אנו למצבים שונים ומשונים בזירה הבין־לאומית, להתלטות בעד ונגד. אך אין

 אנו מייתסים כל תשיבות מעשית למשהק דיפלומאטי זה. לא נראה בכך הצלתה ולא נראה אסון.

 אנו סומכים רק על הערכת המצב האובייקטיבי, ולפיו משתדלת אנגליה להשאר כאן ולשלוט ללא

 הגבלות כלשהן, ואף אמריקה תומכת בתלות הארץ בגורם האנגלו-םכםי. עם זאת מעונינות גם

 אמריקה וגם אנגליה להקפיא את ההתפתתות העברית ולצמצם ככל האפשר את מידת העצמאות

 הממשית של האוכלוםיה במזרת התיכון בכללו ושל תושבי א״י בפרט.
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 אנגליה שואפת להשקיע את הארץ במערבולת דמים, לדכא את רוח האוכלוסיה, להביא את

 היתסים לידי מתיתות כזאת, שכל הגורמים ידאו את עצמם תסדי אונים למצוא פתרון לשלום.

 אנגליה מכירה את תולשתם של ראשי הציבוריות העברית והערבית בארץ גם יהד, והיא מקווה שהם

 ייבהלו בפני מצב של התנגשות מזויינת נרתבת וארוכה ויתפשו דרך לצאת מהסבך תמורת ויתורים

 מדיניים.

 לכך דווקא מיועדת הפיםקה האהרונה בהכרזה הבריטית, הפיסקה הטוענת, שאנגליה תשאר

 כאן רק בשרור שלום בין ׳׳העדות״. האימפריה מקווה שעל ידי מדיניות ההרס שלה תשבור את רות

 תושבי הארץ ותםהוט מהם כניעה וויתורים גמורים. גם העברים וגס הערבים יבקשו ממנה שתשאר

 בארץ ותגן על תושביה בפני שואת הדמים. תמורת מילוי בקשה זו מתכננת בריטניה לקבל מתיר

 מדיני כלכלי כבד, אבדן מותלט של תרותה של הארץ למרות השם המצלצל שינתן למראית עין למצב

 המדיני התדש: נאמנות או הלוקה, פדרצה או ״מדינה״. ממשלת הקיסרות משוכנעת שאמריקה תדאג

 כבד לביצור השלטון האנגלו-סכסי בארץ בזירה הבין-לאומית.

 הגורם הערני

 התובע הרציני ביותר לרשת את זכויות השלטון על הארץ הוא העם העברי. גורם זה מסוכן ביותר

 לאנגלים — נגדו איפוא הוקם הגורם הערבי.

 אשליות רבות מהלכות בציבור שלנו. רבים סוברים שעיקר שאיפותיה של בריטאניה, כפי שנכללו

 בתכנית מוריסון הוא צמצום שטהה של המדינה העברית על-ידי קריעת הגליל והנגב או אפילו

 על ידי צמצום תהומית תוך השפלה בין תל-אביב וזכרון-יעקב. מנמקים דעה זו בטענה, שע״י כך

 תשיג אנגליה שיווי משקל רצוי לה בין הגורם העברי והערבי. אך האמת היא, ששיווי משקל זה אינו

 לבריטאניה תכלית, כי אם אמצעי לשלטונה הממשי באיזור תשוב זה.

 מכאן, אין יסוד להנית, ששאיפתה העיקרית היא לקצץ בשטת. מגמתה של האימפריה היא לקצץ

 בזכויות המדיניות או למעשה לבטל כל סטאטוס הוקי המאפשר עמידה עצמאית לנו כלעדבים.

 תכנית מוריסון-גריידי מכירה אך ב״מועצות ממשלתיות״ ולא בממשלה ממש. מועצות אלו —

 תתום שלטונן מוגבל, זכויותיהן אינן עולות בהרבה על זכויות העיריות בארץ-ישראל. המועצות

 תעסוקנה בשאלות דתיות. בתינוך, בריאות, דיור ותקלאות. הפונקציות העיקריות של המדינה:

 הבטתון(המשטרה ובתי-הסוהר), הצבא, המכס והכלכלה, ההגירה וכד׳ — תישארנה נתונות לידי

 הנציב הבריטי. נציב זה יפקת אף על שאד התפקידים שנמסרו למועצות, הוא גם דשאי לפרק מועצות

 אלה ולמנות ועדות במקומן כראות עיניו. אנו רואים איפוא, שלפי התכנית מודיסון-גריידי זוממת

 אנגליה לקבוע כאן שלטון קולוניאלי טיפוסי. מובן מאיליו, שאין היא כלל מתכוונת להעניק לערבים

 זכויות ממשיות ולהפלותם במובן זה לטובה לעומתנו.

 מסיבה זו משתקת אנגליה משתק מורכב בקלפים ערביים שונים. במיותד ראוי לתאר שלושה

 גורמים ערביים, שהמדיניות הבריטית הועידה להם תפקידים שונים: הוועד הערבי העליון, הליגה

 הערבית, עבדאללה מעבר הירדן.
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 הוועד הערבי העליון הוא גורם אגרסיבי ביותר ועצמאי ביותר. משפתת התוסיינים מבוססת

 יותר ותקיפה יותר משאר המשפהות. הפוליטיקה הבריטית סייעה למופתי לדכא כל התנגדות

 ולרדות בערביי הארץ. לעומת זאת אין למשפתה זו שום אהחה בארצות השכנות. משום כך תפישת

 השלטון כאן היא שאלת תיים או מוות לתוסיינים. המופתי עלה לגדולה הודות למעשי ההסתה,

 הפרעות והרציתות שביצע לגבינו. בימי היטלר הוא יזם ואף סייע להשמדת יהדות אירופה. הוא

 פושע המלהמה המובהק, שהוברה ממשפטו על-ידי סוכני האינטליג׳נס . בין המופתי ובינינו לא

 תיתכן שפה משותפת. המגע יוכל להתבטא אך בשפך דם. ומשום כך דווקא נוה המופתי לפתיחת

 המאורעות. הוא היה האיש היחידי שיש לו הכרח וגם יכולת לבצע את מעשי הדמים. המדיניות

 האנגלית תומכת איפוא במשפתת התוסיינים מאז תום המלהמה. הבריטיים סייעו למגר כל התנגדות

 ממשית לארגן כנופיות רוצתים שפינו למופתי דרך לשלטון הממשי והמוהלט בקרב הערבים.

 לוועד הערבי העליון נועד איפוא התפקיד לפתות במהומות, אך בזה גם מסתיים תפקידו. דווקא

 משום ההשפעה על ערביי הארץ והעמידה העצמאית בקרבם אינו רצוי המופתי על בריטאניה,

 לערביי הארץ אין כה צבאי רציני, כדי להכריע את עוצמתנו. אף הציוד ההדיש, ההדרכה הבריטית

 והעזרה מבהוץ לא יספיקו, כדי לגבש בקרב ערביי הארץ כה בעל משקל, שיוכל לעמוד נגדנו. הוועד

 הערבי העליון אינו יעיל איפוא לגבי המשך המערכה הצבאית, על אתת כמה וכמה אינו רצוי גורם

 זה במקרה שעמדת הבריטים תזכה בהצלתה. מי יודע, אם אז לא ייזכרו עושי דברה, כי המופתי הוא

 פושע המלתמה, שברת וישיבתו במזרח היא בגדר האיסור...

 הצעד השני במערכה נועד לליגה הערבית. כאן נועדה ההשפעה הזקה לקלייטון*, ראש

 האינטליג׳נס במזרה התיכון. הליגה הערבית יכולה לגייס כותות צבאיים ניכרים יותר מהכותות

 העומדים לרשותו של המופתי. ככלות הכל, היא מייצגת"מדינות עצמאיות״, ואפשר לציידן ולאמנן

 באופן גלוי"לפי התוזים״. עם זאת לא כל תברי הליגה מעוניינים באותה מידה בבעיית ארץ-ישראל,

 ובוודאי שלא כל הגורמים הערביים בעתם פנויה להתערב בבעייה זו באופן בולט. מצרים עסוקה

 בשאלות תיוניות לאין ערוך, ועזרתה שהיא יכולה להושיט אינה תורגת מגבול מצומצם. היא תסתפק

 לכל היותר בכיבוש הנגב ותפישת אזור התוף הדרומי. למעשה מתבטאת איפוא התועלת הצומתת

 מהליגה בהפעלת סוריה ועיראק.

 סוריה משתקת כאן את התפקיד הראשי. היא רואה במטרתה המדינית הממשית צרוף ארץ-

 ישראל לתהומי ארצה. תכנית סוריה רבתי היא טבעית ומבוססת על ההנהה שכל האיזור, התל

 מגבולותיה של תורכיה ועד מצרים מהווה יהידה פוליטית כלכלית גיאוגרפית אתת. המדינה הסורית

 רואה את עצמה תזקה למדי לבצע את האיהוד הזה ולהיות השליטה על כל ארץ-ישראל. סוריה

 מוכנה איפוא להטיל את כל משקלה הצבאי והמדיני לתוך המערכה. היא הכריזה על גיוס ההובה.

 מיניסטר המלתמה שלה השתתף בהתקפת הצבא הסורי על הגליל הצפוני. מדיניאיה הם ואשי

 המדברים במוסדות הבין-לאומיים וכדי.

 * ראש האינטליג׳נס הבריטי במזרת התיכון
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 אנגליה מקווה שסוריה ביחד עם עיראק ובסיוע "הגורם הנייטראלי״ תוכל להכריע במעונה

 הצבאית הנטושה בארץ, עם זאת לא תשלים אנגליה עם הגשמת השאיפות הסוריות. איהוד נל

 הארצות האלה עלול להפר את המצב של "שיווי המשקל" ובזה עלולה להפגע העמדה הבריטית

 השלטת. מוטב איפוא תמיד ליצור בא״י תשבץ נותות שונים ונוגדים — השליטה האימפריאלית

 קלה במקרה נזה לאין ערוך.

 לסוריה, איפוא, נועד התפקיד של דתיקת ההוסיינים ושל ארגון המערנה הצבאית המנרעת. נציג

 סורי, קאוקג׳י, הורשה להשתלט על "המשולש": שנם, ג׳נין, תול-נרם. למפקדתו ניתנת פרסומת

 גדולה ביותר על-ידי מנגנון התעמולה הבריטי. לידי שליתיו ניתנות עמדות מפתת רבות. השלב

י עמדה בפני הבריטים שם גם מטרה  של דתיקת רגלי ההוסיינים הורגש במערנת הר-טוב. אם נ

 נוטפת והיא שמירה על תברת"שמשון" בה הושקע הון בריטי רב. מעדנה זו נפתתה על-ידי קדר-

 אל־תוםייני, ובנראה בניגוד לרצונו של קאוג׳י. התותהים הבריטיים הפגינו בתום המערנה ובמסע

 פעילות העונשין, שנתתם תהום סופי לפעולות משפהה זו.

 עם זאת מנינה האימפריה קלף שלישי ואהרון: לשם בך היא משתמשת בשאיפות המשפהה

 ההאשימית. תהום השפעתה נולל את עיראק ועבר הירדן. הצבא העיראקי מוננס לארץ לשם שיווי

 המשקל כנגד הצבא הסורי. בבוא העת יהיו נותות אלה שני גורמים יריבים ושווים במשקל. ני הלא

 המשפהה ההאשימית מצדדת באיתור ארצות ערב ובראש וראשונה בתכנית"סוריה רבתי". אך היא

 דווקא רוצה להיות השלטת באיתור זה. אמנם אין תמימות דעות מותלטת בין עבדאללה והעיראקים

 לאתר בגידתו של סאלה גאבר. אם יהיה צורך בדבר, תוכל איפוא אנגליה לצרף את הצבא העיראקי

 אל הכותות הסוריים ולעשות את עבדאללה תלוי בה בלבד.

 לעבדאללה ישנו צבא משלו, "הלגיון הערבי״. צבא זה הוא המאומן ביותר בין צבאות ערב. זהו

 הצבא היהידי בעל המסורת. הבריטים השקיעו כותות רבים לפיתות לגיון זה ולאימונו. בראשו

 עומד מפקד בריטי, גלוב־פשה; הבר קציניו מורכב ברובו מבריטים. הלגיון הערבי יהווה כות מכריע

 בסכסוך העלול לפרוץ בין מדינות ערב, הוא יעניק את השלטון לעבדאללה".
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 פרק חמישים ותשעה

 לח׳׳י בחזית ירושלים

 תיאור המצב

 בהחלטת עצרת האו״מ מכ״ט בנובמבר 1947 נאמר בנוגע למעמדה של ירושלים כי ׳׳השלטון בעיר

 יהיה האו׳׳מ אשר ימנה מושל שלא יהיה ערבי ולא יהודי ואף לא יהיה אזרת המדינה הערבית או

 המדינה היהודית״.

 משמעותה של התלטה זו הייתה, כי ירושלים הוצאה מתחומה של המדינה היהודית והוענק לה

 מעמד של אזור בינלאומי. ירושלים, כמיהת הדורות, אליה היו נשואות עיני כל יהודי העולם בערגה

 אלפי שנים, נשארה תחת שלטון זר.

־ 100,000 יהודים. אבל  עם תחילת שנת תש״ח מנתה ירושלים כ- 160,000 תושבים, מתוכם כ

 לרוב היהודי לא היה הכוה לעמוד במצב התירום ובמצור. על הדרכים שהובילו מן השפלה לעיר שלטו

 הכפרים הערביים, והכנופיות שהתבססו בהם גרמו, עם תחילת ההתקפות, אבידות כבדות לשיירות

 שהובילו אספקה, ציוד ונשק אל העיר.

 המצב בירושלים היה בכי רע.

 המאורעוח פרצו בירושלים למחרת ההצבעה באו״מ, בסביבת המרכז המסחר החדש. אנשי

 ה״הגנה" לא השכילו להבין את המצב לאמיתו, ולא השיבו מנה אתת אפיים. במקום תגובה מותצת,

 הם חזרו על הסיסמאות השיגרתיות: ״לכבות את השריפה״, ״לאתר את המאורעות״, כפי שהופיעו

 בכרוזי ״החומה״ הראשונים - על ״ההבלגה״ לא חזרו הפעם ולמרות שפע ההכרזות המפוצצוח על ״אי

 פינוי״ המרכזי, היה למעשה פינוי והתרתקות נוספת מן העיר העתיקה הנתונה במצור.

 אותה תמונה תזרה כמעט בכל מקום. השכונות של שמעון הצדיק ונחלת-שמעון, התולשות על

 הכביש להר-הצופים, משכן האוניברסיטה ו״הדםה", נעזבו גם הם מתושביהן היהודים. אנשי ה״הגנה״

 מחוסר מעש שלהם, לא הצליחו להשתלט על הבהלה שהתפשטה, וללא לוחמי חירות ישראל, שגם כאן

 היו מפלסי דרך, מי יודע מה היה המצב בירושלים.
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 ה״הגנה" ניסחה אחר כך ללכת בדרך של לוחמי לח״י, אבל היה כבר מאוחר מדי. ה״הגנה״ נתקלה

 גם בבריטים ולא היה לה האומץ, על אף הנסיונוח המרים, לנהוג בהם כאויבים.

 כאמור, המצב היה בכי רע בירושלים הנתונה במצור.

 סניף לח״י בירושלים

 ירושלים, בהיותה בירת ארץ-ישראל ומרכז השלטון הבריטי, הייתה זירה מתמדת לפעילות

 התקפית לשני ארגוני המחתרת, לת׳׳י ואצ׳׳ל. בניגוד לערים אחרות, פעילות המחתרת בעיר ניזונה

 מאהדת האוכלוסיה הלאומית והדתיח, עד כי רוב חברי אצ״ל בטרם הפילוג היו יוצאי בית״ר, ברית

 ההשמונאים והמפלגה הרביזיוניסטית. עם זאת, עובדה זו הייתה בעוכרי קבוצת יאיר בעת הפילוג,

 כאשר רוב רובם של אנשי סניף אצ״ל בירושלים נשארו עם דוד רזיאל על סמך הפקודה מז׳בוטינסקי.

 לאחר הפילוג ב- 1940, מנה סניף לח״י כמה עשרות אנשים בלבד. היה זה סניף קטן, אך מעולה

 מבחינח החומר האנושי. ההלשנות שבאו אחרי הפילוג, פגעו קשה בתנועה הקטנה בחחילת דרכה.

 ביולי נעשה נסיון כושל להחרמת כסף בבנק הערבי וכשלונות רצופים שיתקו את פעילות הסניף,

 בעיקר אחרי רצח יאיר. פעולות נקם על רצח יאיר נכשלו. החברים הוותיקים נאסרו רובם. הסניף

 שוקם אחרי בריחת יצחק שמיר ממזרע ומשנת 1944 חודשו בסניף הפעולות. בירושלים ביצעו אנשי

 לח״י את הנסיון להתנקש בנציב העליון והרגו אח הקצין וילקין. ישראל אלדד, חבר מרכז לח״י שוחרר

 בכוח מידי הבריטים. במסגרת פעולות ״תנועת המרי״ נערכו התקפוח לח״י על בית הסוהר המרכזי,

 נערך נסיון התנקשות בגנרל ברקר, בניין הבולשת פוצץ. משה ברזאני, חבר סניף לח״י בירושלים פוצץ

 את עצמו בחא הגרדום. כאן שוחררה גאולה כהן מבית-הסוהר.

 בחודשי קיץ 1947 ביצעו חוליות לח״י התקפות ירי רבות על הבריטים באזור ירושלים, חיילים

 ושוטרים רבים נהרגו ונפצעו.

 עם חחילת מלחמת העצמאות, בחודש כסלו תש״ח(דצמבר 1947), כשהחלה ההתפרעות הערביח

 חסרת התגובה במרכז המסחרי בירושלים, מנה סניף לח״י בירושלים כמה עשרות בודדות של חברים

 פעילים.

 משנחברר כי צפויה מלחמה ממושכת עם הערבים על השליטה בארץ-ישראל, לא היה סניף לח״י

 הזעיר והמתתרחי בנוי למלחמה בכוחוח הערביים, לא מבחינח כוח אדם ולא בנשק.

 שינוי יסודי במצבה של לח״י וכן במצבה של ירושלים, ששכונותיה היו תחת החקפח-רצח של

 הערבים ותושביהן היו בורחים מבתיהם, - תל עם בואו של יהושע זטלר, מוותיקי לח״י, שנחמנה

 למפקד מחוז ירושלים של לח״י.
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 יהושע זטלר (מאיר) בא לירושלים

 יהושע זטלר, יליד כפר סבא, היה מוותיקי האצ״ל ומראשוני לח״י וליווה אח יאיר באורח פעיל

 עד שנאסר, נשפט לשנות מאסר ארוכות. הוא היה מבין המשחחררים של פריצת כלא עכו. הוא נרחם

 מייד לעבודת המחתרת. גרא (נתן ילין-מור) אמר עליו כי"הפלח״* - הוא מן האמיצים והפעילים

 בלוחמי המחחרת עוד לפני הפילוג. כבר אז הגיע לדרגת פיקוד בכירה בזכות מעלותיו הצבאיות. בזכות

 וותקו וכשרונותיו מונה מאיר לאחר זמן קצר לאתראי על"מתלקת הפעולות". בתפקיד זה החזיק אז

 מזל(יעקב בנאי) וגרא הועיד אותו לתפקיד חדש, לכעין"מזכיר כללי", חפקיד חדש שגרא רצה ליצור

 עקב התרחבות השורוח.

 אך פחרון זה לא צלח. שני האישים, גרא וזטלר לא הסתדרו ביניהם מחוסר כימיה. גרא טוען שלא

 כל האסירים הוותיקים ששבו לעבודת המחתרת, הםתגלו לרוח החדשה ולשינויים אשר נראו בעיניהם

 זרים וזטלר, לפי דברי גרא, היה בין אלה שהרגישו זרות ו״גם פקודיו כלפיו״.

 גרא טען, כי זטלר״לא הסתגל למצב שהמשמעת אינה נובעת מפקודה בלתי מוסברת ומן המרחק

 המלאכותי שבין המפקד לבין הנתונים למרותו, אלא מן ההכרה ומן ההקרבה והאמון שבין האתראי

 לתבריו הלותמים".

 גירסתו של אלדד שונה במקצת. הוא לא נכנס לניתוח הפסיכולוגי של יחסי גרא וזטלר. לדבריו,

 הם עמדו תמיד במתת. אם בגלל הבדלי אופי, אם בגלל הותק של זטלר. אלדד גרס, כי עם שחרורו של

 זטלר מעכו ברור היה שהוא האיש לניהול מתלקת הפעולות, ושנות מאסרו הקשות לא הקהו כלל את

 כשרונותיו ולא את אשו.

 אלדד טוען עוד כי המתיחות בין גרא לזטלר הגיעה לשיאה בימי האנדרלמוסיה של הוראת גרא

 לפזר את החטיבה הלותמת. אז זטלר הפסיק את פעילותו, דווקא בימים שהחזית התרחבה וגם דב

 (יעקב גרנק), שראוי היה להתמנות למפקד החטיבה — שהה באותה עת באיטליה.

 אלדד מספר כי הוא הפעיל לחצים על גרא להחזיר אח זטלר לפעילוח. מאחר שאלדד נכח לדעת

 כי שוב לא תיתכן עבודה משותפת בין השניים, הציע להעבירו לירושלים או לחיפה, שנראתה ברח-

 חשיבות בגלל היותה האחרונה לפינוי, וגם מפאת בתי-הזקוק שלח״י טרם התאיישה מתיסולם

 הסופי.

 אך בסופו של דבר, השתכנע אלדד בעדיפותה של ירושלים ואמר לזטלר: "בירושלים יקום שלטון

 זר ושם נפעל באופן עצמאי, שם לא תתול עלינו מרות המדינה. שנית, עליך מאיר, מוטלת תובה

 קדושה לשתדר את אםירינו בירושלים. אתה אסיר ירושלים - וגם את הבנות מבית־לתם עליך

 לשהרר!״.

 זטלר התרצה. כעבור זמן גילה כי"הלך לירושלים כדי להיות רחוק מתל-אביב״. אלדד הביא את

 ההצעה לגרא. גרא אומר כי אלדד הטיב להכיר את זטלר ממנו, בשל היותם במחיצה אחת חודשים

 אחדים בבית-הסוהר המרכזי בירושלים. אלדד הכירו כאיש רב פעלים ודינמי, המסוגל להוסיף הרבה

 * כינויי בפי חבריו.
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 לסניף הירושלמי. לכן ההצעה נראתה לו משני טעמים: חיזוק הסניף הירושלמי ופינוי המקום בתל-

 אביב לשינויים שהתתייבו מן המצב.

 יהושע זטלר מספר בזכרונותיו כי המחלוקת בינו לבין ילין-מור הייתה "עקרונית ויסודית" ולא

 רק מבצעית. הם לא ראו עין בעין את המאבק המתתרתי. ילין-מור תפס את פני המצב בארץ כחלק

 מראייה כוללת של מאבק אנטי-אימפריאליסטי. יהושע לא ביקש למגר את האימפריאליזם העולמי,

 הוא הסתפק בשהרורה של ירושלים. עם אלדד, לעומת זאת, לא הייתה ליהושע מחלוקת עקרונית, אלא

 רק טקטית. האיש שהיה מורה במקצועו וחוקר תנ׳׳ך דגול, לא האמין כי ניתן יהיה לבטל את החלטת

 הבינאום, שהתקבלה על-ידי כל אומות העולם. אלדד התנגד לתכנית החלוקה מטעמים אחרים. הוא

 סבר שעצן חלוקתה של ארץ-ישראל הוא מעשה פשע. הוא הכריע לבסוף שלא לעמוד מנגד, ועלה אף

 הוא לירושלים.

 בתתילת דצמבר 1947 עלה יהושע זטלר, שנטל את הכינוי ״מאיר" לירושלים. הוא לא קיבל ממרכז

 לח״י הגדרת סמכויות מדוייקת. האחראי על סניף ירושלים היה עמיתי, הוא דוד(דגו) גוטליב, שמילא

 את תפקידו כראוי. לא הייתה כל סיבה להחליפו באחר. עמיחי היה צעיר מיהושע בשנים אחדות. אף כי

 גם הוא בעל וותק במחתרת, לא ראה בתפקיד עניין של כבוד. עד מהרה נוצר בסניף מצב חדש: עמיחי

 פינה את מקומו למאיר, שהופיע מעתה בתור מפקד לחייי בירושלים.

 גרא אומר, כי המרכז לא הגיב על כך, כי גם לא יכול היה להגיב. שכן באותה עת נותק הקשר הישיר

 בין ירושלים והשפלה. שבועוח רבים היה הקשר היחיד באמצעות משדרים שהתליפו מידע בקצרה

 והוראות מצומצמות ביותר, בצופן.

 לח״י חדשה בירושלים

 עם הגיע יהושע זטלר לירושלים, ירושלים הייתה שרויה במצב רות קודר.

 יהושע הבחין בשוטרים בריטיים צועדים עם נשקם וראה כיצד הם מתבוננים סביבם באדונים

 באחוזתם. לבו רתח בקרבו. לא היה פנאי להתמהמה.

 הוא מיהר אל עמיחי ובעזרתו החל יהושע להפיח רוח בקרב הלוחמים, ויחדיו חידדו בהם את

 ההכרה כי מאבקם איננו רק על ביתם האישי. הם נאבקים על הנצח היהודי.

 חברי המחתרת בירושלים הכירו את יהושע או לפחות את שמו, אך איש מהם לא ידע על הדיון

 הסוער שהתחולל במרכז לחייי.

 במהלך הויכוח נאמרו מלים קשות עד מאוד ויהושע לא מצא נכון להכביד מילים על כך ולשתף את

 פקודיו במחלוקת. איש מהם לא שאל שאלות. בתוקף מעמדו האישי וסמכותו כמפקד הפעולות של

 לח״י, היו נכונים למלא את הוראותיו.

 בניגוד לאופוריה ששררה בכל רחבי הארץ, חשו בני ירושלים בדחיפות השעה, ואף אזרחים שלא

 היו מאוהדי לחייי הבינו כי עליהם לפעול בכדי שלא ימצאו עצמם מחוץ למדינה היהודית.
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 יהושע החל ללקט סביבו את הלוחמים. יהושע בקר-ישראלי נתמנה כסגנו. הלוחמים התייצבו בזה

 אחר זה, חבר הביא חבר והשמועה נפוצה בעיר. עד מהרה התארגן סביב יהושע גוף לוחם שהיה גדול

 במניין חבריו יותר מכל מה שמנתה לחייי כל שנוחיה. יעקב חרותי, אשר נשלח על-ידי מיכאל לירושלים,

 הופקד על-ידי יהושע על המחלקה הטכניח, בה פעלו גרשון לוי, יצחק גרינברג(יורם). חומרי הנפץ

 של מספר טונות אוכסנו במחנה "אלדד״ בליפתא. יעקב תרותי השתתף גם בנסיונות הפריצה לעיר

 העתיקה, משולם מקובר הידוע כ״יואב הארוך" גייס אנשים, חלקם ותיקים ורובם חדשים, לצד תובשי

 כיפות ובהם גם חרדים. היו גם שמאליים ו״כנענים״ לא מעטים, כמו עמוס קינן, שחשו בעורקיהם כי

 המאבק לא יסתיים עם צאת האנגלים.

 מרדכי בן-עוזייה, המכונה "דרור", הופקד על האימונים. פתחיה זליבנסקי, המכונה "יועד",

 ריכז את הפעילות המבצעית. גבי בדיאן החל לטוות רשת שעסקה במודיעין ודוברות. הוא גייס את

 טטנלי גולדפוט, עיתנואי יליד דרום-אפריקה, שהיה מעורה מאוד בין כתבי התוץ שידעו תמיד הכל,

 לפני כולם. מרדכי שלו, אינטלקטואל ואיש רות, סייע בתעמולה ואלדד, שעלה מן השפלה והתייצב

 בירושלים. התחמושת המשוכללת ששלח שמואל(יהודה לוי) מן השפלה, סייעה רבות בפעולות הקרב.

 אחד הלוחמים הוותיקים והאמיצים היה גואל(יעקב פנסו), שעלה אף הוא להלחם על ירושלים.

 לצדה של חטיבת הבוגרים פעלה אף מחלקת הנוער באחריוחה של חנה ערמוני(שרה). מחלקה

 זו מנתה עשרות בני נוער בני 16-18, שהיו מאורגנים בתאים של 6-8 תברים ותברות. בראש כל תא

 עמד ראש התא, מדריך, שהיה אחראי להדרכתם והפעלתם של הצעירים, אשר עסקו בהפצת חומרי

 תעמולה, מעקבים, אימוני-נשק, מודיעין ועוד. בין המדריכים נמנו: שרה פלאי(אפרת), מרים פריד

 (כוכבה), יעקב בלומנטל(יגאל), מרדכי קלמינוב(עמישר), עזרא יכין(אלנקם), אריאל ועוד.

 תוך זמן קצר הפכה לח״י לגוף בעל ארסנל עצום של נשק ותתמושת, שהוטמן במקומות מסתור

 בעיר בסליקים ובין קירות כפולים. (״לותם תירות ירושלים" - זכרונותיו של יהושע זטלר).

 לחייי תפסה בירושלים בתים נטושים והקימה בהם מחנות.

 מהעלייה מן המחתרת ועד לפירוקה, הוקמו בירושלים שלושה מחנות, בהם רוכזו לוחמים, ציוד

 וחומרי מלחמה רבים:

 (א) מחנה אלדד

 מחנה לחייי בירושלים בשנת תש״ח. נקרא על שמו של יוסף יגן(אלדד), חבר לח״י, שנפל בקרב

 בדיר-יאסין. המחנה הוקם בשכונת ליפתא שבצפון מערב ירושלים עוד לפני ההכרזה על הקמת מדינת

 ישראל. היה זה המחנה הראשון של לחייי לאתר שעלתה מן המחתרת, והוקם במקום בו פעלו לוחמיה

 בחורף תש״ח.

 בעקבות ההתקפות של לחייי, נטשו הערבים את הכפר ובמקומם נכנסו פליטים יהודים משכונות

 הספר. המחנה הוקם בקבוצת בתים שבמורד ההר, ובו הוכשרו הלותמים לקראת ההתקפה על החומה.

 לאחר שהוקמו מחנות נוספים, הפך מחנה"אלדד" להיות משכנה של המחלקה הדתית, מחלקה"ציון",

 שהוקמה על-ידי יהודה פדר-בר גיורא.
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 המחנה נסגר לאחר ההתנקשות ברוזן ברנדוט.

 (ב) מחנה יואב

 מחנה לת״י בירושלים בשנת תש״ח. נקרא על שמו של רחמים זילקה (יואב), לוחם לח״י שנפל

 בי״ח בניסן בכניסה לירושלים, בקרב זינוב נגד שריוני האויב הבריטי. המחנה הוקם בשכונת שייח׳

 באדר, שניטשה חודשים אחדים לפני כן, לאתר התקפת לח״י. מתנה זה הפך להיות המחנה האזרחי,

 שכן החרכזו בו בני הנוער הירושלמי, שרובם לא הספיקו ליטול חלק בפעילות"החטיבה הלוחמח" של

 לח״י במלחמת העצמאות.

 (ג) מחנה דרור

 מחנה לח״י בירושלים הוקם זמן מה לפני ה״הפוגה" (הראשונה) ב-6 ביוני 1948, בטרם צאח

 הבריטים מהארץ. אנשי לח״י תפסו שלושה בתים בשכונת טלביה, שתושביהם הערבים ברחו, והקימו

 בהם מתנה ובו המטה, מתסן נשק, אזור אימונים, בית תולים ותחנת אלחוט. הוא הפך למחנה המרכזי

 של לח״י בירושלים(בנוסף למחנה יואב ומחנה אלדד). הוא נקרא על שמו של מרדכי בן עוזיהו(דרור),

 אחד הלוחמים הבולטים של לח״י, שנהרג מכדור בשעת אימונים. מרבית הלוחמים והנשק נמצאו

 במחנה זה. ביום 25 ביולי 1948 אירעה התפוצצות במחסן הנשק בה נהרגו 5 לוחמים.

 מחסן הנשק במחנה היה בשניים-שלושה חדרים, בתוך חצר, עם חלונות מסורגים, כאשר הכניסה

 והיציאה ממנו נתאפשר רק דרך הדלת.

 באוחו יום טרגי עמדו הלוחמים לצאת לפעולה. כל אחד מהם ניגש למחסן לקבלת ציוד. ליד הדלת

 היה מונח שק עם רימונים, ״פיטרדות״(רימוני הפחדה).

 חלוקת הציוד נעשתה על ידי הלוחמת אריאלה, אשר ישבה ליד השולחן, מול הדלת ומסרה אח

 הנשק והרימון לכל לותם. לפתע קרתה התפוצצות שסיבתה לא הובררה לעולם.

 באסון נהרגו 5 לוחמי חירות ישראל: לאה פריזנט (אריאלה), מפקדת לוחמת אהובה שהייתה

 מפורסמת בירושלים בקרב כל הגופים הלוחמים כלוחמת ומדריכה למופח: דוד שיינוייס (זמיר),

 המדריך, איש מחתרת שהשתתף בקרבות נגד הבריטים ונגד צבאות הערבים: מרים פריד (כוכבה),

 הלוחמת הצעירה, שהספיקה גם לשבח בכלא בריטי: בנימין שלום(מיכאל), הנשק, בחור צנוע שאינו

 אוהב להתבלט, ואביאסף קרואני(עוזי), בן ה-16, בנו של הלל ״הזקן" - איש לח״י נאמן.

 בשלב מסוים שלחה ה״הגנה" גדנ״ע עם הוראה להפקיע את הנשק ממחנה לחייי. תברי לח״י

 פרקו מהם את הנשק. לאתר דין ודברים — הנשק הותזר להם והם הסתלקו כלעומת שבאו. ביום

 ההתנקשות ברוזן ברנדוט עדיין ישבו במחנה קרוב ל- 150 איש.

 לאחר ההתנקשות פורק המחנה.

 יהושע זטלר מספר, כי למחנות אלה מצאו מאות צעירים משולהבים וחדורי אמונה אח דרכם.

 בין המגייסים היו גם נערוח ובהן עליזה טור-מלכא, שנישאה לימים למשורר אורי צבי גרינברג,

 ששירתו הייתה אהודה מאוד על יהושע והוא שאב ממנה תעצומות-נפש וחידוד הרעיון למענו לחם.
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 במחנות התלקחו לא מעט פרשיוח של אהבת נעורין, כמו זו של הלוחם יששכר הוברמן המכונה הלוחם

 ״יענקלה״ וחברתו לאה פריזנט, יפת החואר, שכינויה במחתרת היה ״אריאלה״.

 יהושע זטלר קבע כללים חדשים לפעולות המחתרת בירושלים, כלל אחד היה שאין דרגים שאינם

 לוחמים. כולם, עד האחרון שבהם, יצאו לפעולות. בעלי התפקידים המנהלחיים ביצעו אח תפקידיהם

 בנוסף על השתתפותם בפעולות המבצעיות.

 כלל שני היה, דבקות במשמעת. מי שחש פחד או רתיעה מן הקרבוח, התבקש לעזוב את המחנה,

 לבל ישרה תחושת־רפיון. יהושע הבהיר ללוחמיו, כי ״יהיה עליהם להיאבק ביום ובלילה, ללא מנוחה

 וללא היסום״. בין פעולה לפעולה בוצעו אימונים מפרכים. לוחמה בשטח בנוי, מיקוש וחבלה, משמעת

 לילה, הסתערות, קרבוח פנים אל פנים.

 לא נערכו בחינות קבלה למחתרח. כל מי שהביע רצונו להילחם - התקבל בברכה, אבל אלה שגילו

 פחד - נשלחו לביתם.

 משהגיעה שמעה של ההחארגנות החדשה של לח״י בירושלים, החלו נוהרים לוחמים מהשפלה,

 ששם פסקה כמעט פעילותה של המחחרח, אל ירושלים כדי להחייצב במחנות לח״י, מוכנים לכל

 פעולה ולכל פקודה.

 כדי לחזק את הביטחון העצמי של התושבים ואת האמונה ביכולתם לעמוד במערכה, הונתו אנשי

 לח״י לאחוז בנשק באופן גלוי לעין, אף על פי שהבריטים עדיין שוטטו בירושלים באין-מפריע והיו

 מתעמרים באזרחים.

 לת״י לא עברה על סדר היום למעשי ההתגרויות והאכזריות של הבריטים כלפי היהודים והגיבה

 נמרצות, בעיקר בירושלים.

 הפעולות נגד הבריטים

 לאחר התלטת האו״מ על סיום המנדט הבריטי, הפסיקה לח״י למעשה אח המלחמה היזומה נגד

 הבריטים. במשך התודשים הבאים, עד לפינוי המושלם, אמנם אירעו עוד התנגשויות אחדות בין

 לוחמי המחחרח לבין שוטרים וחיילים בריטיים, אך היו אלה רק התקלויוח מקריות, של חיפושים או

 פעולות החרמת-נשק או מעשי נקמה על מעשי הרצח האכזריים של הבריטים נגד היישוב היהודי. חלק

 מפעולות אלה התרתש בירושלים, כאשר הסניף המקומי היה כבר תתת פיקודו של יהושע זטלר.

 ב-28 בדצמבר 1947 ניסו שוטרים בריטיים לעצור חברי לח״י ברחוב בן-יהודה בירושלים. שני

 בלשים בריטיים נורו ונשקם הוחרם.

 ב-6 בפברואר 1948 קרתה תקרית נוספת. נקלעה חוליה של לותמי לת״י להתנגשות עם חייל

 בריטי. החייל נהרג ונשקו הוחרם.

 ב-12 בפברואר ביצעו הבריטים מעשה זוועה. סיור בריטי פרץ לעמדת הגנה בשכונת בית-ישראל.

 המגינים נעצרו ונגררו לשער שכם, שם נמסרו לידי המון ערבי, אשר עשה בהם שפטים.
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 מרכז לחייי הבטיח להגיב.

 חוליית אנשי לח״י יצאה לרחובוח ירושלים, כדי לפגוע בכל חייל שייקרה בדרכה, אבל החיילים

 נעלמו מהרחובוח. הם הבינו, כנראה, שהיהודים עלולים להגיב למעשי הפשע שביצעו. למחרח יצאה

 שוב חולייה הסיור והבחינה בשני שוטרים בריטיים בכיכר ציון עם תח-מקלעים. הבריטים חשו בסכנה

 ולאחר שפתחו ביריות על חוליית לח״י, החלו לברוח. במרדף אחריהם נהרגו שני השוטרים.

 ב-22 בפברואר, שעות אתדות לאחר פיצוץ מכוניות תופת ברחוב בן-יהודה על-ידי הבריטים,

 יצאו לותמי תירות ישראל לרחובות ירושלים כדי להגיב על מעשה הרצת המתועב. באותו יום לא נראו,

 לא חיילים ואף לא מכוניח צבאיח ברחובות ירושלים. לכן יצאה חוליה של לת״י לתקוף במזרח העיר,

 שם הייתה תנועת משאיות בריטיות בערב. הונח מוקש בשולי הכביש. מכונית צבאית פוצצה ואחרוח

 הוחקפו בירי וברימונים. שבעה חיילים נהרגו ונפצעו עשרים.

 כ- 10 חיילים בריטיים נהרגו באותו יום ועשרות נפצעו. מכונית צבאית נוספת עלתה על מוקש

 גם ברחוב יפו על-יד רוממה ועוד אחח ברחוב שמואל הנביא. בשכונח מחנה יהודה, בהתקפה על מעון

 השוטרים, נהרגו שני שוטרים ונפצעו 16.

 למחרת פגעו אנשי לת״י במכונית צבאיח ברחוב יפו. שני בריטים נפצעו.

 צעד הפגנחי של לח״י של החלפח שלטי רחוב קינג-ג׳ורג׳ לרחוב המלך דוד נחקבל באהדה על-ידי

 חושבי ירושלים.

 ב-27 באפריל, שלושה שבועות לפני סיום השלטון הבריטי התקיפו שתי כיחוח של לוחמי חירות

 ישראל משוריין בריטי בכביש יפו, במבואות ירושלים - הודיעה תתנת השידור של לח״י: "הלוחמים

 השתלטו על המשוריין ופרקו את נשקם של הקלגסים הבריטיים. באותה שעה הופיעה שיירה גדולה

 של בלי רכב בריטיים, וממנה נפתתה על לותמינו אש-תותתים. לותמינו השיבו אש. בקרב נפל אתר

 מלותמינו. כבוד לזכרו!".

 שמו של הלוחם שנפל: רחמים זילקה(יואב).

 לח״י פותחת המערכה נגד הערבים בירושלים

 לא עבר זמן רב מאז החלו מעשי הביזה והרצח של הערבים במרכז המסחרי, ולותמי לח״י יצאו

 להגיב נגד הפורעים.

 ב-6 בדצמבר 1947 תקפה חולייה של לח״י את בית-הדפוס ״אל ואחדה״, עיחונם של החוסיינים

 בירושלים. בית הדפוס פוצץ. העיתון נסגר. ב-15 בדצמבר חקפה חולייח לח״י מכונית משוריינת של

 ״הלגיון", כתגובה לרצח 14 יהודים בשיירה לבית-שמן יום קודם לכן.

 "לא עברו ימים ובים ונוכחותו של יהושע זטלר הודגשה היטב בפעולות קרב" - כותב נתן ילין-

 מור.

 לאחר מספר שבועות של תהארגנות: איסוף נשק, וריכוז תחמושת ואימון כוח לוחמים החלו
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 להתבצע פעולות התקפיות. ננקטה אסטרטגיה חדשה שהתבטאה בהשתלטות על שכונות ערביות

 מובלעות בתוך הריכוזים היהודיים ובסמוך להם, ובפינוי דרך המבוא ובמוצא אל ירושלים וממנה!

 ונסיון לפעול בשיטה זו גם כלפי צפון ודרום מזרת.

 הקרבות תוארו בעיתון"המעש״(גליון ח׳ אדר ב׳ תש״ח) בכותרת ״הקרב על ירושלים"

 "א. הפעולה ברוממה

 המיפנה לטובה הל בצפון-מערבה של ירושלים, מקום שנמצאת השנונה המעורבת רוממה. דרך

 השנונה הזו עובר הכביש לתל-אביב, ובאן פעלו המודיעים הערבים של הננופיות, שהיו מאותתים

 לכנופיות, שפעלו בהרים לאורך הכביש, על יציאת שיירות עבריות לתל-אביב.

 היהודים היו כאן המיעוט. ולאהר שהושלך רימון על אוטובוס יהודי, התליטו לפנות את השכונה.

 ה׳׳הגנה״ ״מסיבות תכסיסיות״ לא התנגדה לפינוי. פינוי כזה היה מנתק את השכונות העבריות ממערב

 — גבעת שאול, מונטיפיורי, מושב הזקנים, עץ תיים, שכונת בן-ציון התדשה, שכ׳ ׳׳המקשר״,

 הגרג', בית-הכרם, יפה נוף, בית וגן — מלב ירושלים העברית.

 אילו הוגשם הפינוי הזה היתה הדרך לשכונות האלה לשדה־ קטל בשביל יהודים, כדרך לתלפיות

 ו״הדסה״ היום. לותמי תרות ישראל ההליטו, שיש להציל את המצב. קבוצת לוהמים התקיפו בהי

 קפה ערביים, ששימשו בתי־ועד לכנופיות, בתת מקלעים ורימוני-יד. התוצאה לא אהדה לבוא.

 פונה כולו מיושביו הערבים. וכדי למנוע מאנשי הכנופיות את אפשרות ההשתלטות על הבתים, ניתן

 לבעלי הבתים הערבים ברוממה אולטימטוים: או שהם מקבלים דיירים יהודים או שבתיהם יופצצו.

 הערבים נכנעו והסכימו לקבל דיירים לפי שכר דירה שנקבע ע״י מוסדות עבריים. כיום גרים ברוממה

 רק יהודים. ברובם פליטים משכונות אתרות.

 ב. הפעולה במלחה

 רבות סבלו תושבי בית וגן מקלעי הכנופיות שקבעו להם מקום בכפר הערבי מלהה. קבוצת

 לוחמים תדדה לכפר מצד ההרים בעורף האוייב, בדרך בה מתנהלות הכנופיות. הפעולה הנועזה

 הצליתה ונגרמו לאוייב אבדות בנפש וברכוש. אנשי מלתה פנו לעסקני ה״הגנה״ בבית וגן וביקשו

 לכרות ברית שלום. הברית נכרתה ועד היום אין יורים ממלתה לירושלים העברית!

 ג. הפעולה בש״ד באדר

 אהרי שרוממה פונתה מתושביה הערביים, התרכזו כנופיות ערביות בשכונה הערבית שייך באדר,

 דרומה מרוממה. היו שמועות, שהערבים מתכוננים לכבוש את רוממה ולגרש את היהודים מתוכה.

 הותלט לטהר את שייך באדר ולהבטית את ההלק הצפוני-מערבי של ירושלים מהכנופיות.

 יחידה חזקה של לת״י תדדה לבית שבו השתכנה הכנופיה. הבית מוקף גדר אבנים והיה צורן
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- 50 מטו בשטח גלוי. הלוחמים כבשו את הפתה והניהו בו חומו נפץ. הבניין נהרס,  לעבור כ

 ואנשי כנופיות רבים נקברו תתת ההריסות. בהריסות נמצאו נשק, (תמונת ההריסות הופיעה ב׳*בו

 השבוע״, מכ״ה בשבט תש״ת תתת הכותרת: ״פעולת עונשין של ההגנה בירושלים״...) התוצאה:

 השכונה פונתה כולה ויהודים נכנסו לגור בבתים. ה״הגנה״ הציבה עמדות שמירה.

 עם הפעולה בשייך באדר טוהר כל השטת צפונית מערבית מירושלים והכביש התיוני עובר עכשיו

 כולו במבואות ירושלים בשטה עברי.

 ד. הפעולה נשייו גייואה

 בית ישראל, השכונה היהודית הגובלת בשייך נ׳יראה מבלה קשות מהתקפות אנשי הכנופיות

 שנתמכו כאן ע״י הלגיון הערבי. ה״הגנה״ פינתה את העמדות בגבולות, אנשינו תפסו את העמדות

 והחזיקו בהן כשבועיים. הקלעים הערבים הוסיפו לפגוע בשכונה והוהלט לעבור להתקפה נגדית.

 הכפר הערבי שוכן כאן על הגבעה התולשת על הסביבה. בקירוב מקום נמצא בית־הספר לשוטרים

 המצוייר בזרקור ועמדות מקלעים. בקירוב מקום נמצא גם מתנה צבא, עם פלוגה הנמצאת בתמידות

 במצב הכן.

 הותלט לפוצץ ששה בתים וע״י כך להרתיק את הכפר הערבי מהשכונה היהודית. הונהו מוקשים,

 שמנעו מהצבא והמשטרה לגשת למקום. הפעולה בוצעה. ארבעה מבין ששת הבתים פוצצו. הצבא

 והמשטרה שתפסו עמדות בכפר מנעו את גמר הפעולה.

 ה. הפעולה גהטמון

 מכאן ניפנו לותמינו לדרום. בדרום שוכנת השכונה המעורבת קטמון, והיא בעלת תשיבות

 מיותרת. בצפון היא גובלת ברהביה — לב ירושלים העברית, ומדרום־מזרת במקור־תיים. בשכונה

 זו נמצאו שני בתים של בריטים, מלפורד ובראונינג, שתלשו על רתביה וקריית שמואל. האנגלים

 פינו את הבתים, ובו ביום נראתה בהם תנועה השורה של ערבים. הותלט לפוצץ אותם לפני שתהיה

 לערבים שהות ולהתבצר בהם. הפעולה בוצעה, אך הבתים ניזוקו דק בהלקם. הפעולה הזאת שימשה

 דוגמא ל״הגנה״ לפעולות דומות שהיא ביצעה אתרי כן(פיצוץ מלון ״סמירמיס״ וכוי).

 ו. הפעולה נליפתא העלית

 עם פינוי רוממה מתושביה הערבים, התבצרו הכנופיות בגבול השכונה היהודית במקום הנקרא

 חלת-אט-טרהה, ובעברית, ליפתא העלית. הוהלט להרתיקם. הפעולה בוצעה בהצלתה. הערבים

 התרתקו והכפר נתרוקן מתושביו.

 ז. קוב עם כנופיה גהוים

 בהדים ע״י נווה שאנן, ניתקלה קבוצת סיור שלנו בכנופיה ערבית שמנתה 12 איש. התפתה

 קוב ע״י הבתים המסומנים ב״ת״. רוב אנשי הכנופיה נהרגו, היתר בדתו. לאנשינו לא נגרמו אבירות.
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 הבתים הערביים ב״ת" פונו כתוצאה — הורהק קוו הגבול שבו שולטים היהודים בהרים מדרום

 עד לעבר נווה שאנן.

 ח• מארב לכנופיות

 נתקבלו ידיעות שהכנופיות תודרות בלילה לתוך בתי ליפתא העילית שפונתה מתושביה. הוהלט

 לשים להם מארב. יתידת לת״י נכנםה לכפר ובדקה את כל הבתים והבקתות שנמצאו ריקים. אתר כך

 תפסה היתירה בית ההולש על הסביבה והתבצרה בו. היתירה שכנה בכפר משעה שש בערב עד המש

 לפנות בוקר. ב- 4.34 לפנות בוקר נראתה כנופיה מתקרבת לבית, ובראשה גשש, הותלט ללכדו תי,

 כדי לא להבהיל את הכנופיה. במקרה הרעיש אהד האנשים והכנופיה נמלטה להרים כשהיא מלווה

 ביריותינו.

 השמועה על סיורנו פשטה בתוך הכפרים הערביים בסביבה וגרמה למבוכה ופהד.

 נכבדי ׳?יד יאסין״ פנו לאנשי גבעת שמואל וביקשו לכרות ברית לאי-התקפה. הברית נכרתה

 ונשמרה עד עכשיו.

 ט• ליפתא נפסדת שנית

 אהרי זמן מה התאוששו אנשי ליפתא ותזרו לכפרם. נתקבלו ידיעות שנשלתה אליהם תגבורת

 של אנשי כנופיות, הותלט לפוצץ את הבית, שבו שכנה קודם יתידת לה׳׳י כל הלילה, בית סמוך

 לו, ההולש על הכביש לתל-אביב, ואוטובוס ציבורי שהיה מביא את אנשי הכנופיות לכפר. הבתים

 נהרסו כליל.

 הערבים פונו לוועד הקהילה בבקשה שהיהודים יתפשו את בתיהם. כיום גדים בליפתא הרצתנית,

 שהתפרסמה לשימצה עוד במאורעות הקודמים, יהודים. גם בתי שנלר בסביבה, שהם רכוש האוייב,

 ושבהם גרו ערבים, פונו מתושביהם ובקרוב יכנסו לגור בהם יהודים.

 י. קטמה בשנית

 יום לאתר שהערבים ביצעו התקפה על קטמון היהודית הותלט לגמור את העבודה בה הותל

 ולהרוס את הבתים הענקיים של מלפורד ובראונינג. המטרה היתה להרתיק את הערבים מהשכונה,

 ועל ידי כך להבטית את העורף של רתביה ולשםר את מצב היהודים הגרים בטלביה.

 הפעולה הצליתה. הבתים נהרסו כליל.

 יא. התקפה על בניין טאנוס

 ההתקפה על בניין טאנוס, הנמצא בלב ירושלים הערבית, יירשם בקרבות עיר הבירה כאהד

 המבצעים הנועזים ביותר שנעשו אי פעם. בבניין הזה נמצאת מפקדת הכנופיות האזוריות ועל

 מבואותיו שומרות עמדות ערביות רבות. על ידו נמצאות מצודות בריטיות רבות המצויירות בזרקורים.

 יתידתנו עברה את השטת אשר עליו הולשים הערבים מהילה. שעות זתלו לותמינו ומטעני הנפץ
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 על גבם בתוך שטה ערבי טהור ולשלומם התפללו, ולעוז רותם התפלאו לא רק חבריהם אלא גם

 אנשי ה׳׳הננה״ בעמדותיהם. היה זה יום גדול ליהודי־ירושלים לכשנודע להם שבניין טאנוס פוצץ

 והועלה באש.

 יב. קטמון בשלישית

 בשלישית נפקדה קטמון הערבית ממקום שלא ציפה האוייב שמשם צפוייה לו סכנה: מההרים.

 בפעולה זו פוצץ בית על תמישה־עשר אנשי הכנופיות ששכנו בו. שני בתים אהרים הותקפו. התתיל

 פינוי המוני של הערבים מקטמון.

 גם ה׳׳הגנה" התעוררה למעשים. אתרי שאשה יהודיה הותקפה בטלביה, פקדה ה׳׳הגנה״ על

 הערבים לפנות את השכונה.

 כאן התערבו ה׳׳נייטראליים" והכניסו את טלביה לשטת הבטחון.״ גם קטמון גודרה והולקה

 לשניים, להלק יהודי וערבי. עובדה היא, שערביי קטמון מתנגדים עתה לתדירת הכנופיות מפתד

 מעשי-גמול.

 ייתודן של קטמון וטלביה הוא הכרהי אם ברצוננו להבטית את התתבורה למקור תיים ותלפיווג

 על ידי סלילת כביש מקטמון למקור-תיים ומשם לתלפיות, היו נמנעים מלנסוע דרך בית-הדפוס

 הממשלתי(סביבת תתנת הרכבת) שהוא מקום מוכן לפורענות.

 המרב על ירושלים ולקחו

 יש לקת מקורות הקרב בירושלים. לקת מכשלונות ולקה מהצלתות. בכל מקום שאומץ לב

 ועוז רות פעלו, האירה גם ההצלתה את פניה. ובכל מקום שהאנשים הסתפקו בשמירה, היו לנו

 כשלונות.

 ואין להגיד שהבריטים מפריעים. ודאי שמפריעים, הלא אוייבינו הם. ובלב שקט יותר אפשר

 לכבד אותם במנת עופרת, מאשר את הערבים המוסתים, שסוף סוף הינם מכשיר בידיהם.

 אילו היתה ה׳׳הגנה״ מתנגדת למסירת נשקה מן היום הראשון; אילו היתה עוברת להתקפה

 למתרת התתלת הפרעות — והיה מצבנו בירושלים אהד משהוא היום.

 לא אנו היינו אז במצור, אלא הערבים.

 במיותד נכון הדבר ביתם לשכונותינו בצפונה-מזרהה של ירושלים. כל זמן שלא נשתלט על

 שייך-ג׳יראת, תעלה לנו התתבורה עם הר הצופים בקדמות מרובים. וכל זמן שלא נשתלט על צפון־

 מזרח ירושלים כולה, יישאר הכביש הערבי לשכם פנוי לתנועה תופשית של הכנופיות.

 בירושלים היה לח׳׳י למורה דרך לנוער העברי. לא במלים אלא במעשים הראה את דרך מלחמתנו

 היהירה נגד הרוצתים מן הכנופיות וגיניהס הבריטים,

 כה לתי״.

 מעל העיתון הפנימי של לח״י ״במחתרת״(שיקוף)(מאדר א׳ תש״ח) שלח מרכז לת״י מאת ישראל

 אלדד ברכה ללוחמי חירות ישראל בירושלים:
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 ״תזית ירושלים תזית מרכזית היא לנו מכל הבתינות, זו תזית הלב העברי, בה מרוכזים כל אהבות

 האומה מכל הדורות. אך לא רק הלב, אף הבינה הפוליטית אומרת שזו התזית המרכזית. מי שישלוט

 בירושלים הוא גם ישלוט בארץ כולה. ההיסטוריה הארוכה של הארץ הזו מוכיתה שכל אלה שנאחזו

 בתוץ לא ההזיקו מעמד, לא צידונים, לא הפלישתים — ואף בימי הביניים הצליהו הצלבנים להקים

 את מדינתם הנוצרית לאורך התוף ונידתו. ואין צריו לומר שמבהינה צבאית השליטה על ירושלים

 והריה מסביב עמדת מפתת היא.

 ירושלים היא המפתת לשכם ולתברון ולרבת עמון, ובתשבון הסופי ירושלים מגינה על תל-אביב

 וחיפה.

 על כן כל הדיבורים על ירושלים כמרכז ׳׳היהדות״ אינם אלא פטפוטים הבאים לכסות על הכניעה

 וההסכמה של הסוכנות לירושלים בינלאומית, כי אנו רוצים שירושלים תהיה מרכז של גופו של

 ישראל, מרכז למולדת ולא מרכז לעם. מרכז למולדת הוא ממילא גם מרכז לעם ולא להיפך מזה.

 על כן מלאים אנו גאווה על עמדת תנועתינו היום בירושלים. ללא צל של הגזמה אנו מודיעים

 לכל לותמינו בארץ:

 אם עד היום ירושלים העברית מהזיקה מעמד, הדי זה הודות ללותמי תרות ישראל.

 אנו גדשנו את הערבים מליפתא, מרוממה מרובה של קטמון. אנו הנתתנו את המכות התמורות

 ביותר לריכוזי הכנופיות בתוככי השכונות הערביות. לולא זאת היתה ירושלים מבותרת בתרים

 בתרים ונתונה כולה במצב של העיר העתיקה.

 ואף פרשת העיר העתיקה עוד עומדת על הפרק.

 עמידתנו המלתמתית הזו הוכרה על ידי כל יהודי ירושלים. לותם תרות ישראל — כל הדלתות

 פתותות לפניו בירושלים באהבה והערצה. שורותינו גוברות ורבות במיטב הנוער הירושלמי למרות

 כפיית הגיוס של ה״הגנה״. ואנשי ה׳׳הגנה״ עצמם בעל כורתם עונים אמן, ולמרות ההוראות המסיתות

 מלמעלה, מתייתסים בידידות לותמת לאנשינו ומגישים עזרה בכל הזדמנות.

 לאור הישגים מלתמתיים וציבוריים אלה רואה המרכז בזה לטוב לשלות בדרך זו את ברכתו

 ההמה לכל האתראים לתנועה בירושלים ולכל הלוהמים. ובבוא היום הגדול ויחולקו תוארי כבוד

 ״לחרות ירושלים", הם יזכו בהם לראשונה.

 כבוד ללותמי התרות בירושלים הבירה!״.

 את תורשי פעילותו הראשונים סוקר יהושע זטלר בספרו(עמ׳ 132-3). הוא מספר, כי מאמצע

 פברואר 1948, עמד בראש החטיבה הירושלמית של ה״הגנה״ קצין המודיעין דוד שלתיאל. פעילותה

 הענפה של המחתרת בירושלים הגיעה לאוזניו, והוא הורה לאנשיו להזמין אליו את מפקד לח״י, שאת

 שמו לא ידע. באמצעות מרדכי בן עוזיה (דרור) נוצר קשר בין יהושע לשלתיאל. יהושע הגיע לביתו

 של שלתיאל בשכונת בית-הכרם. שעה קלה קודם לכן, ערך סיור סביב הבית והציב שישה מאנשיו כדי

 שיתפו עליו, אם דבר מה ישתבש במהלך המפגש.

 משך שעה שוחחו זטלר ושלתיאל. הם הבהירו זה לזה את עמדותיהם וסיכמו ביניהם על תיאום
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 אסטרטגי בשעח הצורך. מטה לח״י עמד מעתה בקשר עם שלחיאל, מפקד החטיבה הירושלמית, הן

 במישור המבצעי והן במישור הלוגיסטי. מעתה, היו שמוחיהם המלאים וכינוייהם המחתרתיים של

 אנשי לת״י בירושלים ידועים למוסדות, כולל הגדרת תפקידיהם ומעמדם. שאלתיאל, איש מודיעין

 בעברו, צבר מידע על לח״י גם באמצעות אנשי מודיעין מטעם ה״הגנה״.

 זטלר היה נכון לקבל את הנחיותיו של שלחיאל ולהעמיד אח לוחמיו לטובח המאבק הכולל על

 העיר, אך הציב תנאים לקיום שיתוף הפעולה.

 הוא דרש כי האסטרטגיה תהיה של כיבוש ואחיזה ביעדים. שאלתיאל לא הביע סירוב מפורש,

 על אף שבאופן רשמי, היו נכונים אנשי ה״הגנה״ לפעול למען בינאום ירושלים. לאחר מספר פעולות

 שבוצעו בתיאום, הבין זטלר כי המשימות המוטלות על אנשיו מחבצעוח הרחק מן העיר העתיקה

 ובעיניו היו אלו פחותות-ערך.

 יהושע ממשיך לתאר במילותיו:

 ׳׳לאהד שהבדיטים המשיכו בהתמדה לפרק נשק מיהודים בדתובות ובעמדות, הם שלתו בותובות

 ירושלים זוגות-זוגות של שוטרים בריטיים וידם הייתה בכל. התלטנו לעשות לדבר סוף ושלהנו

 לותמים לפרק את נשקם של השוטרים המשוטטים. ההוראה הייתה שלא לפגוע בהם אלא לדרוש:

 תנו את הנשק ולא ניגע בכם לרעה.

 תהילה היו שהתנגדו ולכן נפצעו, אך לאתר ימים היו מוסרים את נשקם אפילו ללא שנתבקשו

 וברהו על נפשם. בדור שהנשק הביא תוספת כות תשובה ללותמינו וכעבור תודש ימים הפסיקו

 השוטרים להלך בדתובות ירושלים.

 היהודים ההלו להלך עם נשקם בירושלים ללא הפרעה כדי למנוע מהבריטים להוסיף ולשתף

 פעולה עם הכנופיות הערביות על-ידי התדרת מכוניות-תופת ממוקשות שהתפוצצו ברתובות העיר

 וגרמו נזק נורא בקדמות אדם ורכוש. התתלנו למקש מכוניות צבאיות ששוטטו ברתובות העיר

 ולהעלותן באש על יושביהן. ביקשתי משלתיאל להודיע לבריטים שלא נפגע במתנות הסגורים בהם

 הם מתגודדים, אך כל מכונית שתמשיך לשוטט בדתובות - תעלה באש. הבריטים נענו לבקשתנו.

 במקביל הקימונו שלוש מתנות צבאיים שנקראו על שמות לותמינו שנפלו ״מהנה אלדד״ בליפתא

 עילית, ״מהנה יואב״ בשיית׳ באדר ו״מתנה דרור״ בטלביה ששימש במפקדה. במתנות היו נשק,

 ג׳יפים, מכוניות-משא משוריינות, מהסני אספקה ואף תתנת שידור. הכל בגלוי כאילו לא היו

 בריטים בירושלים. בהדר האוכל במתנה אלדד התקנו את תבל התליה שהוצאנו מתדר התליה בכלא

 ירושלים ותלינו עליו מנורה מאירת עיניים כסמל לשהרור ולגאולה.

 הכיבושים שלנו היו כיבושי שטת בנוי עם בתי אבן מבוצרים. אי אפשר היה לכבוש שטת כזה בלי

 לפוצץ בתים אבל ליהודים בירושלים לא היה נשק כבד באותה תקופה ולכן לא הייתה ברירה אלא

 לתפוס עמדות ולהתגונן בלבד. אנו היינו הגוף היהיד שהיה בידו תומר נפץ ללא הגבלה מייצור עצמי

 והעברנו ממנו כמויות בלתי מוגבלות לירושלים. התאמנו תוך כדי לתימה בשיטה הדישה של מלתמת

 רתובות. הקמנו מתלקות של נושאי תרמילים עם תומר־נפץ ובתיפוי אש התקדמנו לעבר הבתים

 המבוצרים, פוצצנו דלתות, התדרנו דרכן את התרמילים והעלינו את הבתים למרומים. כך התקדמנו
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 בית אתר בית ושכונה אתר שכונה. שיטת פעולה זו הכניסו מורך לב בערבים ובכנופיות והוזלה

 מנוסת בהלה המונית. כאמור השכונות התרוקנו מערבים ויהודים תפסו את מקומם. לבקשתם של

 אנשי ה׳׳הגנה״ ספקנו לא אתת תומר נפץ ובתמורה קבלנו מהם כדורים שהיו תסרים לנו. נציין שאת

 כפר דיר-יאםין כבשנו בעזרת כדורים שקיבלנו מאנשי ׳׳ההגנה״.

 ומוסיף פחחיה זליבנסקי(יועד), מי שהיה מפקד החטיבה הלוחמת של לת״י בירושלים:

 ״בתקופה האהרונה שלפני יציאת הבריטים נוצרו קשרים הדוקים בינינו לבין מפקדי ה״הגנה״

 בירושלים. קשרים מיוהדים נוצרו עם מפקד הפלוגה שההזיקה בדרום ירושלים, שביקש כי אנשי

 לת״י יתזיקו את ימין-משה, שתושביה היו מזוהים בצורה זו או אתרת עם האצ״ל ולה״י. אנשי

 האצ״ל היו באותה תקופה עסוקים בהתארגנות, לאהד האבירות שסבלו בפעולות-תגמול בתקופה

 הראשונה. ובכך לא נותר ל״הגנה״ אלא לפנות אל לת״י בבקשת שיתוף-פעולה. הפניה נעשתה על-

 ידי מאיר כץ, שהיה מפקד ה״הגנה״ בדרום ירושלים.

 אמרנו להם שאנתנו לא יכולים להתזיק במקום, כי אז נהיה מטרה מבוקשת לבריטים שונאי

 נפשנו שישמתו לכלות בנו את תמתם; מה עוד שבמילא התנכלו רבות לשכונה זו. ובכך לא תצמת

 תועלת לשהותנו שם - לא לנו ולא למפקדת ה״הגנה. אך סיבה לא פתות נכונה לתרוץ זה הייתה

 נעוצה במספר הלוחמים המועט והמצומצם של לה״י בירושלים שלא היה ידוע ל״הגנה״. ריתוק

 אנשים לעמדות בתזית היה מונע את לת״י מלבצע פעולות נועזות, שלא רבים ממגוייסי ה״הגנה״

 בירושלים היו מסוגלים לבצע.

 במצב זה ביקשו מפקדי ה״הגנה״ שנבצע פעולות נגד בסיסי האויב שבקרבת מקום, והם מוכנים

 לאפשר לנו להשתמש בשכונת ימין-משה כבסיס יציאה ונסיגה.

 אנתנו הצענו להם מטרות. הנה שער יפו, הנה תומת העיר, הנה מגדל דוד ממולכם. ופה ניצבת

 מפקדת הנג׳אדה. מדוע לא נתסל אותה? התנהל דין ודברים. עברו כמה ימים והתבנית הייתה

 מוכנה״.

 התוכנית כוונה ל״בית טאנוס״. ממשיך פתחיה:

 ״בית-טאנוס היה אהד הבתים הגדולים שמהוץ לעיר העתיקה, שלוש או ארבע קומות גובהו

 ומיקומו כמאה מטר מדרום לשער-יפו וליד המרכז המטהרי(שהיווה יעד ראשון להתקפות; ננטש

 על-ידי ה״הגנה״ ונתפס על ידי הערבים). בבנין טאנוס שכנה מפקדת הכנופיות שמהוץ לתומות,

 הנג׳אדה, והגנו עליו עמדות ערביות שבקרבת ״בווינגראד״, המבצר הבריטי המצוייר במקלעים כבדים

 ומרקורי רבי-עוצמה. ההתקפה נערכה אור ליום כ״ט שבט (8.2.48). לשלומם התפללו, לעוז רותם

 התפלאו, לא רק תבריהם, אלא גם אנשי ה״הגנה״ בעמדותיהם. יום גדול היה זה לירושלים כשפוצץ

 בית-טאנוס והעולה באש.

 (עדותו של פתחיה בספרו של א. ורד ״ירושלים זו תזית המרכז״ - לוחמי תרות ישראל במלחמת

 העצמאות).

 פיצוצו של בית טאנוס עורר את חמת הבריטים וכתגובה המטירו אש יריות על שכונת ימין-משה.
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 כך עשו גם הערבים. מגיני ימין-משה התקיפו בתגובה אח החחבורה הערביח על כביש בית-לחם.

 אך גם הערבים לא טמנו ידם בצלתת. עם 150 לוחמים ערכו התקפה ממושכת על השכונה, שמגיניה

- 20 פצועים לערבים. 2 ממניני השכונה  התגוננו בגבורה והדפו את ההתקפה תוך גרימת 9 הרוגים ו

 נהרגו, ביניהם איש אצ״ל, אשר נורה על ידי צלף בריטי.

 במערכת הקרבות נותקו הדרך והתחבורה אל הר-הצופים.

 הר-הצופים היה מנותק. היה נתק בין ירושלים של מעלה וירושלים של מטה.

 ״הר הצופים לא ינותק", אמרו אנשי לחייי"אין לנתק את הרוח מן הכוח" תבעו הלותמים. כביש

 ירושלים-תל-אביב תייב להוביל להר-הצופים ובין ההר לעיר העברית למטה צריכים לשכון המוני

 יהודים.

 כך כתב"המברק" עתון לח״י בתל-אביב:

 "הר הצופים לא ינותק

 מערכה על התתנורה עם הר הצופים.

 במערכה זו עומדים נגדנו בראש ובראשונה הבריטים. לולא הם, היתה ההכרעה בשייך ג׳יראת

 כפי שהיתה ברוממה.

 ומה להם לבריטים ומה להם לערביי שייך ג׳יראת ולהר הצופים? מה הסכנה הצפויה לאימפריאליזם

 הבריטי ומה הסכנה הצפויה לתנועה הלאומית הערבית מהר הצופים?

 למען האמת: הערבים לא התנכלו אף פעם לא לבתי-כנםת ולישיבות שבעיר העתיקה ולא לבית

 התולים של הדייר ואלאך, והדי אין הר־הצופים אלא ישיבה מודרנית ובית-הולים מודרני. וכי אפשר

 להשוד בבריטים, שהם אינם יכולים לסבול אוניברסיטה עברית ובית-חולים ׳׳הדסה"? ומה עוד, אם

 בראשי המוסדות האלה עמדו ועומדים אנשים הקרויים בפי כל נציב עליון"יהודים מתונים והגונים",

 ומה עוד, אם בכל רתבי האימפריה שלה עוד לא נתקל השלטון הבריטי בציבור בזה של סטודנטים,

 שאינו גורס ״טראבלס", אינו צועד בראש הפגנות, אינו ממריד את העם נגד השלטון!

 ובכן, למרות היריות הנורות היום אל עבר הר-הצופים, למרות המתסום הערבי-בדיטי בכביש

 שייך-ג׳יראה — לא לאוניברסיטה העברית ולא ל׳׳הדםה״ הם מתנכלים. הם מתנכלים לקשר שבין

 מוסדות אידיאליים אלה עם העיר העברית התדשה, התיה, התוססת, היוצרת. הם מתנכלים לקשר

 בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה.

 ולמה נדמה את עצמנו?

 יש גם יהודים שכאלה, שלבם מר על ירושלים זו של מטה, המפריעה את השקט האולימפי,

 שיכול היה לשרוד בירושלים של מעלה, על הר-הצופים. יש מי שמורה בגלוי ויש מי שאינו מעיז

 להעלות את הדבר על דל שפתיו. הוגו ברגמן ומרתין בובר היו ברצון רב מוותרים על כל אותה

 ה״המולה״ שלמטה.

 ויש שורשים עמוקים יותר לדבר.

 לפני המישים שנה בערך רגשו בתי"קוראי עברית" ומשכילים וציונים בגולה מסביב למתלוקת

 אתר העם — ברדיצ׳בסקי. מה עדיף? יהדות או יהודים? ולא אהד העם יצר אותו מעמד ה״רותניים"
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 ממעטי הדמות, סותטי-דם- תמצית החזון. אלא אלה, אשד אופיים תלש מדי לתפיסה מוחשית

 קונקדטית של התיים, אלה נאתזו בתודת אהד העם כדידלוס ואיקרוס בכנפי תלומם. הם מצאו

 אסמכתא פילוסופית לאוטופיה שלהם. ומעניין לראות, עד כמה אנשים שביצירתם הספרותית שרו

 את ההלל לגופו של היתיד, הפכו לתסידי ציונות רותנית כשהיה מדובר בגופו של העם; דוגמה אותו

 הימאי שהמציא לגויים גזים מלתמתיים ולנו — זבל תימי... ואותו תימאי ממש, שדאג לתומרי

 מלהמה לבריטים ולזבל אדמה לקיבוצי הסוציאליזם האוטופי - הוא היה מגדולי הסידיו של אתר

 העם בבעיית הציונית, והוא הוא שזילזל במיליונים של יהודי נלבקי והוא הוא שביטל את ירושלים

 של מטה.

 ומכאן תמיהה-שאינה-תמיהה נוספת: בן־גוריון, מנהיג תנועת הפועלים, מנהיג תנועה התייבת

 להיות הדם והבשר של האומה — בן-גוריון זה עוטף לפתע רותניות. כשהוא בא להגיב על התלטת

 או״מ על בינלאומיותה של ירושלים, הוא מכריז ומודיע, שירושלים תיהפך למרכזה של היהדות.

 והאמת ההיסטורית היה שירושלים היתה מרכז ליהודים, לבשרו ולדמו של העם ולמלכותו. מתוך

 היותה מרכז ארצי נבע כותה כמרכז רותני. ומי שאינו אוהב את גופו של העם, שאינו יכול לאהוב

 את הרוח שבא מאותו גוף, ורק אתד-העמיסט שטות־מבט כמשה קליינמן יכול למצוא ״סתירה״ בין

 הרדיצ׳בסקי, השר שיר תהילה לחיי הגוף, שיר תהילה לבשר ודם לאומי, לבין ברדיצ׳בסקי הטובל

 טבילת אהבה בכל ספר עברי, אף של רב יהודי, של פרשן ודרשן.

 כך נוצר הקרע הטראגי בין הר הצופים לבין ירושלים של מטה. כאילו נקרעו עורקי-הדם, כאילו

 נותק הכביש. לפני שהוא נותק בידי בריטים וערבים הוא נותק בידי יהודים, בידי"יהודי היהדות

 הערטילאית״.

 כך אירע שהר הצופים לא הפך בכל אותן השנים האתרעות להר געש פוליטי, כי ה״פוליטיקה״

 מתשבת בעולם-זה-שכולו־רות לדבר נתות ערך. ההפרדה הנוצרית בין גוף לרות שלטה שם: תנו

 לרות את אשר לרות ותנו לקיםר-הגוף־הפוליטי את אשר לו. על כן נענו כמובן הסטודנטים והם

 נענים גם היום לכל צוו גיוס. ועל כן בודקים כמובן באוניברסיטה אם המועמד מילא את שנת

- ו  השרות, אבל אין זה אלא כעבודת פטרוס בשער השמים. וכשרצה סטודנט עברי למלא את צו

 הגיום-הלאומי, הוא היה חייב להטריח את עצמו ולרדת מן ההר. על ההר לא היתה אף פעם כל

 תסיסה, כל תגובה, כל מעשה, שיפגין את העובדה שגם ראש זה סוף כל סוף יושב על הכתפיים של

 עם ואינו מרתף בשמי השמיים.

 וכך אירע, שבשעה שמאות סטודנטים ערקו בגופם לאוניברסיטאות בתוץ לארץ,ערקה

 האוניברסיטה העברית כולה אל מתזץ לארץ, אל מתוץ לארציותו של העם.

 ועתה נוכהו כל אנשי"היהדות המופשטת" מה היה לגופו של העם. עתה נופלים פגזים בהר־

 הצופים. עתה עומדים בתורי"אגודת ישראל" בעמדות-הגנה.

 את העיר העתיקה ואת הר-הצופיס רוצים הגויים לנתק. כל הכבוד ל׳*ת" וכל הכבוד ל׳׳מדע".

 והיו אנשי ׳*ת״ ששקלו את השאיפה להתיישב בארץ-ישראל, והיו אנשי מדע על הר-הצופים,

 שגינו את רצון העם להיות ״ככל הגויים״, עד שבאו כל הגויים ולימדונו לקת, את כולנו: כותל מערבי
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 ואוניברסיטה — אדרבא, אד בלי כבישי תהבווה אל גוף העם, בלי אספקת מזון ובלי אספקת

 נשק.

 ועל כבישי המזון ועל אספקת הנשק גם לכותל המערבי וגס להר-הצופים נותן את דמו הנוער

 העברי. גם הכותל המערבי רוצה מזון ותתמושת. על אף כל התורות המופשטות. מלהמה בנשק על

 האוניברסיטה עברית! אהד העם מתעוות. ברדיצ׳בסקי נוהר בנהרת ההיים. אוניברסיטה כזו טובה

 בעיניו. יהדות כזו טובה בעיניו.

 וטובים וברוכים גם אותם ארבע מאות סטודנטים יהודים מאמריקה שהתנדבו היום לבוא ללמוד

 באוניברסיטה העברית.

 ארבע מאות! ואולי התתלה הם? התהלה לעשרים וארבעת אלפי תלמידים הכמים, שאסף דבי

 עקיבא מתפוצות הגולה?

 הבו לנו ״תלמידי הכמים" מסוג זה, ויובטת הכביש בין הר-הצופים לבית-ישראל התדשה

 והישנה.

 יש למלא את השטת הריק הזה שבין הר-הצופים לעיר. למלא בבשר ודם עברי. יגיע להר-

 הצופים גם קול רעש גלגלי בית תרושת עברי. לולא נותק הר-הצופים על ידי הנשיאים, הפרופסורים

 העריקים, לא היה אפשרי גם ניתוקו מהעיר עצמה, מגופו של העם.

 ולא יכון הר-הצופים, אם משני עברי הכביש של שייף ג׳יראה יהנו משוריינים בריטיים ובתי

 פורעים ערביים.

 ולא יכון הר-הצופים, אם בינו לבין העיר העברית לא יהיו בתי-ישראל, מלאי מותשיות ישראלית,

 ממשיות ישראלית, מזון ישראלי, נשק ישראלי. בית חרושת מצד אהד של הכביש, מהנה צבאי מעברו

 השני. אם שני אלה יהיו למטה, נכון יהיה הר-הצופים למעלה.

 וכדינו של הכביש הזר בירושלים, כך דינו של הכביש בין ירושלים כולה לשאר תלקי הארץ. לא

 תהיה הארץ מרכזה של ״יהדות״, אם לא תהיה מרכזם של יהודים. כביש-ירושלים-תל-אביב תייב

 להיות ככביש המוליד להר־הצופים; בתי תרושת ושדות בר ומתנות צבא משני עברי הכביש, כטתול

 וכמרה ובעצמות ובגידים בגופו של האדם. וכדין היבשה כן דין הים. לא תהיה ארץ-ישראל מרכז

 היהדות, אם לא תהיה מרכז היהודים; אם לא יהיה בים צי מסתרי לאספקת מזון, צי צבאי להבטתת

 התתבורה, כשמשוריינינו היום בדרכי-ציון.

 את הר-הצופים אין לנתק!

 (״מברק״)״.

 כשלון שיתוף הפעולה בין לח״י וה״הגנה"

 בעיצומן של ההכנות ל״מבצע נחשון״ בתחילת אפריל 1948, התנהל משא ומתן רציני בין נציגי

וטח הסכם על פרטי  לח״י ונציגי מפקדת ה״הגנה״ בירושלים על שיתוף פעולה. בשלב מסויים הוכנה טי
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 שיתוף הפעולה במערכה ירושלים. לפי ההסכם, על לח״י היה למסור ל״הגנה" את מבנה היחידות שלה,

 מצבה הלוחמים וכינוייהם ואת מצבת הנשק והומרי-הנפץ. תמורת זאת, התחייבה ה״הגנה״ לספק

 לאנשי לח״י כלכלה, משכורת ומדים.

 בפגישת זטלר ושלחיאל דרש מפקד המחוז של ה״הגנה״ משמעת מוחלטת של לח״י לפיקוד מחוז

 ירושלים, והעמדת יחידותיה תחת פיקודו של שלתיאל.

 המשא ומתן נכשל. לח״י האשימה את ה״הגנה״ בהכשלח האחדות הלוחמת ובשאיפתה להרחבת

 שלטונה הכושל גם על אנשי לח״י.

 מרכז לח״י פנה בכרוז דחוף אל הציבור והודיע ברבים את הסיבות להכשלחה של האחדות הלוחמת

 בירושלים:

 ״מי מכשיל את האתדות הלותמת בירושלים הנצורה?

 ביודענו, כמה יקר לקהל אנשי ירושלים הרעיון של הקמת האחדות הלותמת, בה הוא רואה

 את הדרך היהירה להצלה ונצהון בשעה גורלית זו, הדי אנו פונים אליו בדברים הבאים, למען יידע

 הציבור ויברר לעצמו, מי הוא הדוגל באתדות הלותמת ומי הוא המכשיל את האתדות הלותמת

 וממשיך בשיטת הפירוד והפילוג מתוך צרות עין אנוכית, ומתוך תשבונות מפלגתיים פעוטים;

 לפני ימים אתרים פנתה אלינו מפקדת ה״הגנה״ בהצעה להקים שיתוף פעולה בינה לבין כותותינו.

 שמתנו מאד על הצעה זו ונכנסנו מייד במשא ומתן אתה.

 והנה התברר לנו מהו טיב הצעתה של מפקדת ה״הגנה״ בירושלים:

 היא הציעה לנו, שנמסור לרשותה את אנשינו על נשקם לשם פעולות משותפות תתת פיקודה

 היתיד של אותה מפקדת ה״הגנה״.

 בטוב לבה וברוב תסדה הסכימה "לדאוג״ לכלכלתם של אנשינו ולספק להם תתמושת - ותו

 לא.

 ידענו היטב, שבכל הכשלונות והמפלות שעברו עלינו בירושלים אינו אשם הנוער שבשורות

 ה״הגנה״ — שהרי נוער עברי הוא, כלומר נוער אמיץ ומלא רות-הקדבה מלתמתית. בכל הכשלונות

— התל בנטישת המרכז המסתרי ועד להבאת ירושלים במצור — אשם הפיקוד של ה ל א  ה

 ה״הגנה״, שגילה חוסר מומתיות, תוסר-תכנית, חוסר-הבנה. על בן, לא נועיל מאומה אם נצרף גם

 את אנשינו לקהל אנשי השורה של ה״הגנה״. אם רוצים אנו להולל מיפנה במערכה על ירושלים, לשים

 קץ לכשלונות ולהשיג את הנצתון, הכרתי הוא שינוי ערכין בהנהגה: הכרתי הוא לשנות את הפיקוד

 ולהתליף את המפקדה, שהיא מקור כל הכשלונות — בפיקוד אהד, מומהה ונועז. על כן היתה

 דרישתנו במשא-ומתן, כתנאי בל יעבור: צירוף מפקדנו למפקדה, לשם תיכנון משותף של הפעולות

 ולשם ביצוען המשותף; צירוף מפקדינו, שכבר הוכיתו את כושרם ויעילותם בשנות המלחמה בשלטון

 הכיבוש הבריטי ובארבעת תורשי המאורעות האתרונים בכל הפעולות שנעשו על ידם.

 והנה את דרישתנו זו דהו מפקדי ה״הגנה״ בשתי ידים. לאהד כל הכשלונות, שקהל אנשי ירושלים

 מרגישים יפה מבשרו — אין הם מוצאים עדיין לנתוץ לתולל את שינוי־הערכין המציל. הם

 נאתזים בקרנות של שלטון היתיד שלהם ואינם מסכימים לוותר — אפילו כמלוא הנימה ממנו,
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 הגם שיהיה בכך כדי להציל את ירושלים ולהציל את הציבור הירושלמי העומד בגבורה במערכה

 ומקריב את כל אונו והונו ואת דם בניו בלי כל רתיעה. אין מפקדי ה״הגנה״ רוצים באתדות לותמת,

 אלא בהרתבת שלטונם ופיקודם הכושל גם על אנשינו — בלי לשנות מאומה משיטתם הכושלת,

 המובילה אותנו זה ההודש ההמישי מדהי אל דהי.

 לא יכולנו, איפוא, לקבל את ״תנאיהם״, שהיו מונעים כל אפשרות של תיקון דרך המעוות וכל

 תקווה להצלה — והמשא ומתן נפסק ממילא.

 לא רצינו ב״השתלטות״. רצינו שותפות אהים כנה, אך נתקלנו בקיר אטום.

 מסרנו את העובדות כהוויתן לציבור — יראה הקהל וישפוט. יראה הקהל — ובלהצו ירםן

 את יצר השלטון היהיד של פיקוד ה״הגנה״ ויתבע:

 הקמת אתדות־אמת, הקמת מפקדה לותמת אהידה ומשותפת, שיהא בכותה להציל את העם

 ולהציל את ירושלים.

- אדר ב׳, תש״ת לותמי תרות ישראל״.  במתתרת —

 ביום, בו נערכה פגישתם של מפקד לח״י בירושלים ומפקד מחוז ירושלים של ה״הגנה״(5.4.47),

 פתחו הערבים בהתקפה באזור עין-כרם וצובא, וסיכנו את כל המרחב המערבי של ירושלים. פיקוד

 ה״הגנה" החליט לתזק את גבעת השארפה(הר הרצל), והערבים פתחו באש על המתות היהודיים מכל

 הכפרים השוכנים מערבה מהכפר דיר-יאסין.

 בהוגי ״ההגנה״ נתגבשה הדעה כי ״כדי למנוע התקפת ערבים על מוצא-תחתית וניתוק הדרך

 לירושלים - יש לתפוס את דיר-יאסין״.

 נםיון איחוד הכוחות בין לח״י ואצ׳׳ל בירושלים

 היחסים בין לח״י ואצ״ל מאז הפילוג ב-1940 ידעו תהפוכות, פעם לחיוב ופעם לשלילה. התקרבות

 משמעותית בין שני הארגונים קמה עם איחוד הכוחות ״בתנועת המרי העברי״ ובביצוע פעולות

 משותפות נגד השלטון הזר. בתקופת הלחימה היו כמה גישושים לאיחוד מלא של שתי המחתרות,

 אשר לא צלתו בשל תפישת עולמן המדינית והאידיאולוגית.

 החלטת הכ״ט בנובמבר על חלוקת ארץ-ישראל והוצאת ירושלים מתחומה של המדינה העברית

- שוב העמידה את לח״י ואצ״ל בתזית אחת.

 מציאות מצב המלחמה בראשיח המלחמה בירושלים הוכיחה כי,אין בכוהם של שני הארגונים

 להילחם לבדם ביעילות נגד כותות צבאיים גדולים וחזקים מהם בהרבה. לפיכך, לא חדלו חברי

 הארגונים להעלות על סדר היום הצעות לאיחוד כוחותיהם.

 דרכי המלחמה השתנו. כוחות המחתרת יצאו למלחמה גלויה, למלחמת כיבוש כנגד האויב הערבי.

 היה צורך ביחידות גדולות ובפיקוד אחיד. האחדות הייתה כורח בל-יגונה
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 עזרא יכין(אלנקם), אחד מלוחמי לח״י הצעירים, כותב בספרו"סיפורו של לוחם":

 ׳׳זה זמן דב מבקש האצ׳׳ל שנתאתד ונפעל בתנועה אתת. עוד לפני שנתיים נתבקשו אנשינו

 להביע את דעתם על ההצעה לאיהוד מלא בין האצ״ל ללה״י. לבנו דצה בכל. ההבדלים הדעיוניים,

 שהפרידו בינינו מתהילה, במעט נעלמו תוך בדי פעולה, קדמות וסבל. אך מבהינה טקטית אולי

 טוב שפעלנו בתור גוף עצמאי. קיומו של ארגון קטן, פעיל, המבצע פעולות מרשימות, דרבן את

 הארגון הגדול יותר להתתרות בו ואף לעלות עליו, והאצ׳׳ל עמד באתגר בכבוד - הלם באויב. היו

 אלה מכות מרשימות שפגיעתן מכאיבה וממוטטת ואם אנו הכוננו - בלשון משל - את המסמרים

 לארון המתים של השלטון הבריטי בארץ, הנה האצ׳׳ל סיפק את הקרשים. תששנו גם שיקשה גם

 על הארגון המאותר לשמור על קונספרציה קפדנית. שכן קשה יותר לעמוד על טיבו של כל לוהם

 ביתידות גדולות, וקל יותר לאויב להתדיר את סוכניו לתוכן.

 טיבו של ארגון גדול לפעול ביתידות גדולות ופגיעה בסודיות, היא פגיעה ביסוד תיוני ביותר

 לתנועת מתתרת.-.

 כל זה היה נכון בעבר, עתה שונה המצב תכלית שינוי~.עתה האתדות הלותמת איננה רק תלום

 רצוי אלא כורת...."

 השיחות לשיתוף פעולה החלו עם האצ״ל וה״הגנה" בעת ובעונה אחת. כאמור, המשא ומתן עם

 ה״הגנה" נכשל.

 בשיחות עם נציגי האצ״ל הוברר ללח״י כי הואיל ובגזרת הדרום ובמזרח עדיין נמצא כוח בריטי

 חזק בצד הערבים - אין אפשרות ריאלית לפעול. כיבושם של מקומות אלה ישתרר את המצור על הר-

 הצופים ועטרות, וינתק את גישת הערבים לצפון ואף למזרח העיר.

 כנגד תוכנית שועפט, העלו אנשי האצ״ל תכנית לכיבוש דיר-יאסין, אשר היה מחוץ לציר הפינוי

 הבריטי.

 בסופם של הדיונים בין שני הצדדים, נתקבלה תכנית דיר-יאסין ובפגישה המשותפת של מפקדים

 מקומיים, יהושע גודלשמיד(גל) מן האצ״ל ופתחיה זליבנסקי(״יועד״) מלח״י, עובדו פרטי הביצוע. כך

 הותלט על התקפה משותפת(לא איחוד כוחות) בין האצ״ל ולח״י לכיבוש הכפר דיר-יאסין.

 כיבוש דיר-יאםין

 יהושע זטלר כתב בזכרונותיו כי"מבתינת יעילות ונותות, מוטב היה ללת״י לפעול לבד ללא אנשי

 אצ׳׳ל ששיטות פעילותם ואימוניהם היו שונים משלה".

 בידי לח׳׳י היה חומר-נפץ באיכות ובכמות גבוהה בהרבה מזו שעמדה לרשות אצ״ל וגם רמת האימון

 של הלותמים הייתה גבוהה יותר. אלא שההתבוננות במפת הכפר הבהירה כי יהיה צורך בכותות גדולים

 שייצרו מאסה לוחמת. על כן הוסכם על שיתוף פעולה — קובע מפקד לח״י בירושלים.
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 ההתקפה על דיר-יאסין הייתה גם בתכניתה של ה״הגנה״, אם כי לא בעדיפות ראשונה. דבר זה

 התברר ממכתבו של שלתיאל להודעתו של יהושע זטלר על כוונוח לח״י לתפוש ולאחוז בשטחים

 חדשים, וכי היא עתידה לכבוש את הכפר דיר-יאסין בשיתוף אצ״ל.

 וזהו תוכן מכתבו של שלתיאל:

 ״אל שפירא (זטלר)

 מאת ממ״ז

 נודע לי שאתם מתכוננים לבצע פעולה על דיר־יאסין. הרצוני להעיר את תשומת לבכם ועובדה

 שתפיסת דיר־יאםין והתזקתו הנם שלב אתד בתכנית כללית שלנו. אין לי כל התנגדות שאתם

 תבצעו את הפעולה, בתנאי שיש בכותותיכם להתזיק בו. אם אין לאל ידכם לעשות זאת, הריני מזהיר

 אתכם מפני פיצוץ הכפר, אשר בעקבותיו יביא לעזיבתו על־ידי התושבים ותפיסת התורבות והבתים

 העזובים על-ידי כותות זרים. מצב כזה יכביד במקום להקל על המערכה הכללית וכיבוש שני של

 המקום יהיה כרוך בקרבנות גדולים של אנשינו.

ה משום  נימוק נוסף שברצוני להביא לפניכם הוא, שאס יימשכו למקום כותות זרים יהיה מ

 הפרעה לתכנית הקמת שדה תעופה. 7.4.48״.

 העתק מכתב זה נשלח גם לרענן, מפקד האצ״ל.

 למרות כשלונו של ההסכם עם ה״הגנה", נמשך המגע של לחייי עם מטה ה״הגנה״, אשר היה מעוניין

 לתאם את פעולת דיר-יאסין עם הפעולה לכיבוש מחדש של הקסטל, שתוכננה ל-9 באפריל, יום

 ההתקפה על דיר-יאסין.

 משה בחילי, קצין המודיעין של לחייי בירושלים מספר כי דרור(מרדכי בן-עוזיהו), קצין המבצעים

 של לחייי, נפגשו עם זלמן מרט, מג״ד גדוד "מוריה", ב-8 באפריל בביתו בשכונת בית-הכרם, אשר

 ביקש מדרור בשם שלתיאל, שכותות לת״י ואצ״ל יתקפו ב-9 באפריל עם שחר, כדי לסייע לכיבושו של

 הקסטל. מרט נענה לבקשת נציגי הארגונים וסיפק לכוחות שעמדו להתקיף רכב, תחמושת ומזון.

 זטלר ורענן אישרו את בקשת ה״הגנה" ותחילה ההחקפה נקבעה ל-9 באפריל יום שישי, עם שחר.

 שעת ההתקפה תואמה גם עם הגדוד הרביעי של הפלמ״ת, עם מועד התקפתו של הקטטל.

 הכפר דיר-יאסין ישב על גבעה בולטת, שהשקיפה על הדרך הראשית ליירושלים ולהר קסטל,

 במרחק כ-700 מטרים מן השכונה הירושלמית גבעת-שאול. הכפר היה מחובר בשבילים עם קולוניה

 ליפתא, עין כרם ומלתה. במאורעות תרפ״ט התקיפו אנשי כפר דיר-יאסין את ביח הכרם, שכ׳

 מונטיפיורי וגבעת-שאול.

 לאחר החלטת האו״מ מכ״ט בנובמבר, שימש הכפר בסיס אספקה לכנופיות וכן מקלט למיילים

 עיראקיים וסוריים, ומשם יצאו לתקוף את השיירות היהודיוח.

 בעקבות התקפות לה״י על הכפרים הערביים ונטישת רוממה ושייח-באדר, ביקשו ערביי הסביבה

 לכרות שלום עם השכונות היהודיות. באמצע מרס 1948, אמנם כרתו אנשי גבעת-שאול ברית שלום

 עם דיר יאסין.
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 בדיר יאסין התגוררו כ- 500 תושבים ויותר. למרות ההסכם עם היהודים, לא עלה בידי אנשי הכפר

 למנוע כניסח אנשי כנופיות וחיילים עיראקיים וסוריים, ואת צליפותיהם על השכונות היהודיות של

 מערב ירושלים.

 תכנון הפעולה הוטל על שני קציני המבצעים: יהושע גולדשמיד(גל) מהאצ״ל ומרדכי בן-עוזיהו

 (דרור) מלח״י. המידע על הכפר היה מועט. כמות הנשק בידי שני הארגונים הייתה מצומצמת. הכמות

- 35 תתי-מקלעים, הרוב של האצ״ל. ברשות לת״י הייתה כמות  הכוללת הייתה 3 מקלעים, 33 רובים ו

 גדולה של חומר-נפץ, אשר בא במקום המחסור בנשק ובתתמושת. גם מכשיר קשר לא היה ברשות

 הכותות. מחסור במכשיר קשר גרם בהמשך הקרב לסיבוכים ולריבוי קרבנות. הוקמה תחנה נפגעים של

 האצ״ל בגבעת-שמואל, בה הוצבו שני רופאים ואתיות.

 כוח הלוחמים של האצ״ל מנה 72 לוחמים. למפקד הכוח נתמנה בן-ציון כהן(גיורא). בכוח היו

 שתי מחלקוח: האחח בפיקודו של יהודה לפידוח(נמרוד) והשנייה בפיקודו של מיכאל חריף(מאיר);

 4 כיתות בכל מחלקה, 7 לוחמים בכל כיתה. בכל כיתה היו 3 רובים עם 40 כדורים לכל רובה ושלושה

 תת-מקלעים, 100 כדורים לכל תת-מקלע. לכל לוחם סופקו שני רימונים. שירות האספקה והשירות

 הרפואי לא צויידו בנשק. על 12 לוחמים, בפיקודו של יהודה טרייביטש, הוטל לכבוש עמדה מרוחקת,

 ששלטה על כביש המוליך לעין-כרם, וחיסולה היה מחוייב המציאות למניעת התשת עזרה מעין-כרם

 לערבים. כח זה נקרא כוח ״ג״.

 כוח ״ב״, כוח של לח״י, מנה כ- 40 לוחמים, שבראשם עמד פתחיה זליבנסקי(יועד), לוחם מנוסה

 בקרבות נגד הבריטים. לידו שימשו מפקדי-המשנה דוד שינווס(זמיר), משה אידלשטיין(עמוס), וכן

 מפקדים נוספים: יששכר הוברמן(יענקלה), יצחק מימרן(יששכר), רחמים אלבלק(ג׳ימי), יוחנן כהן-

 קינן(עמום), לאה פריזנט(אריאלה), יהודה פדר(גיורא), אברהם בן-יעקב(מישקה) ועוד.

 חוליה מיוחדת של לח״י, דוברי ערבית, הוקצתה להזהיר את תושבי הכפר שיעזבו את המקום

 בטרם ההתקפה.

 כוח לח״י רוכז בבית-הספר ״אבן יהושע״ בשכונח שייח באדר(גבעת רם), שנכבשה על-ידי לח״י

 כמה חודשים לפני כן.

 דרור הטביר לפני הלותמים את מטרת ההתקפה: כיבוש הכפר ״דיר יאסין״, בו החבססו ״מחנדבים״

 עיראקים. כיבוש הכפר משתלב בתכנית האסטרטגית של ה״הגנה״. דרור הוסיף, שהאצ״ל עומד על

 כך שייעשה הכל כדי שלא ייפגעו נשים וילדים. אי-לכך, הותלט לא להפתיע ולפני ההתקפה יופעלו

 רמקולים לקרוא לבלתי-לוחמים לעזוב את הכפר.

 הסיסמה שנקבעה: ״אחדות לוחמת״.

 אור ליום וי, כ״ט אדר ב׳, 9 באפריל 1948 נערכו הכוחות בבסיסי היציאה: כוח אצ״ל ב׳ בפאתי

 בית-הכרם ומשם אמורים היו הלוחמים להמשיך ברגל ביחידות קטנות אל נקודת ההיערכות שלפני

 הכפר.

 כוחות לחייי התרכזו בבית-החרושת לבירה בגבעח-שאול, שהועמד לרשוח לחייי על ידי ה״הגנה״

 לצורך ההתקפה.
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 כאן נערכו בכיתוח וחולק להם נשק, אבל כמוח הנשק לא הספיקה לכל הלוחמים. מכאן אמורים

 היו להחקדם לנקודה ההיערכוח בכפר.

 בדיוק בשעה 4.30 בבוקר 9 באפריל 1948 ניחן האות מיריוח כדור זרחן לחחילח הקרב. החלה

 הסתערות למבצע ניחן השם ״אחדות לוחמה״.

 מספר עזרא יכין(אלנקם), לוחם לת״י שהשתתף בקרב:

 ׳׳כולנו שקועים בתוך תוכה של מלתמה אכזרית, שלובתה ופורנסה על ידי הבריטים.

 המסכה נקרעה ומתתתה נתגלה פרצופם האמיתי, המכוער, של הבריטים גם לעיני ה״הגנה״. היה

 זה פרצופו של אויב.

 השעות עברו לאט. ההרהורים דילגו מעניין לעניין.

 העליתי מכרוני את רעי וידידי עובדי הדואר: את כתיב, את בדר, את בקיר ואת עודה. איזה

 פרצוף יהיה להם אתרי שנכבוש את דיר־יסין! מה לא הייתי נותן כדי לראות את פרצופם לאהד

 שהתיוך השתצני יימתק!

 וראיתי לנגד עיני את בני שכונתי. את הזקנים היוצאים לתפלת הבוקר והנה הם נתקלים בלותמים

 המוזרים מן הקרב עטורי נצתון. ולותמים אלה אינם אלא אני ובני שכונתי שצמתו לנגד עיניהם. ואת

 האמהות לבושות הסינרים אשר כבר למעלה משעה טורתות סביב הפרימוס הבוער, ואת הנערות

 שהתעוררו והן יוצאות סתורות שיער לראות בשביס מן הקרב.

 שעת האפס הגיעה. אנו קמים עוד לפני שנקראנו, נערכים ויוצאים לדרך.

 אני צועד עם קבוצתי בצד המשוריין, לפי התכנית. אנו עוזבים את בתי גבעת-שאול מאתורינו

 ועולים לדרך המוליכה לדיר-יםין. אנתנו יודעים שיש מתסומים בדרך. אבל אין אנתנו יודעים כמה

 קשה יהיה לסלק אותם משם.

 מתסום ראשון: גדר אבנים ועפר סוגרת את הכביש לרותבו, ומאתוריה תעלה עמוקה. המשוריין

 נעצר. אין לנו כלי הפירה ואנו משתמשים בקסדות המעטות שברשותנו ובידיים. מפרקים את הגדר

 וסותמים את התעלה. זמן יקר מתבזבז.

 אנו מתקדמים לאורך הדרך. כעבור שלושה מטרים - אנו נתקלים במתסום שני. שוב עובדים

 אנו בידיים וקסדות. מפרקים אבנים, סותמים תעלה. הזמן תולף מהר עד להפתיע. התושך העמוק

 שבחסותו בקשנו לפעול - מתוויר לאט לאט. האם נגיע לכפר לפני שיאיר השתרו

 הלילה מסתלק והולך. השמיים מתוויריס והולכים. כבר אפשר להבתין בצלליותיהם של בתי

 הכפר. המהסום השלישי.

 אם נעמוד לפנות אותו ניכנס לכפר באור יום מלא. אם נוותר על סילוק המהסום יהיה עלינו

 לנטוש את המשוריין כאן, ליד התעלה. פירוש הדבר שלא נוכל לפנות ברמקול אל הנשים והילדים

 שבתוך הבתים.

 אנו מתליטים לנטוש את המשוריין ולהתקדם ברגל. המרתק אינו רב כל כך. יתכן שישמעו אותנו

 גם מכאן.

 בינתיים כבר הגיעו לכפר הכותות האתרים שיצאו לשם ברגל, ומתתולל שם קרב.
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 נהמיה פונה ברמקול אל תושבי הכפר. קולו נבלע במטחי אש הנוויס לעבונו מכוונים ובים

 ושונים.

 נפצעתי! — קורא בן-ציון.

 נפצעתי! — קורא שמואל.

 נפצעתי! — קווא אהד שאיני מזהה את קולו.

 אלדד נהוג! — קווא מישהו.

 אנו נפגשים עם הכת של האצ׳׳ל שעלה על הכפר מדרוס-מזרה. מפקדם בן-ציון כהן —

 פצוע.

 ינקל׳ה לוקת את הברן ויוצא מן המשודיין. הוא מהפה על הלותמים הפזודים בשטת, השופים

 לאש הצלפים.

 צריך להתאדגן מתדש. צדיך לשתק את מקודות הידי.

 דרור — צלף מעולה — מבקש רובה כדי לפגוע בצלפים הערבים. הסטן שבידו לא יצלית

 לצליפה. אני מקבל את הסטן שלו ומוסר לו את הקרבין שלי. צר לי להפדד ממנו. תלופי האש

. זה יכול  נמשכים. האנשים תופסים מהסה. הצלפים שלנו אורבים לצלפיס שלהם. הזמן נמשך ונמש!,

 להמשך כך עד אין סוף.

 והרי באנו לכבוש כפר. מתי נזוז? ואיך?

 ״מי מוכן לבוא אתי אל תוך הכפר?״ שואל דרור ״צריך להסתער ולתפוס גוש בניינים במרכז!״.

 אני הולך, גם גיורא, שברת לא מזמן מבית-הסוהר המרכזי בירושלים, הולך. הולכים עוד שניים

 מאנשי האצ״ל.

 אנו מזנקים ורצים לעבר גוש בניינים שעל גבעה במרכז הכפר. למעשה אינני יודע בדיוק איך

 ״כובשים שטת". כשפעלנו במתתרת ידענו: מתגנבים ליעד, מניתים תומרי נפץ ומסתלקים. תארתי

 לעצמי שפעולת כיבוש נעשית בדרך הפוכה. רצים בגלוי קדימה ויורים. וכך עשיתי, רצתי קדימה

 ומשכתי אל עצמי את אישם של כל הצלפים. הס ירו אלי מכל עבר.

 ״השתגעת?" — צעק דרור ומשך אותי להשתופף מאתורי גדר. ״תכה, תן לי לתסל כמה מן

 הצלפים השולטים על השטת, לפני שאתה רץ. אל תזוז עד שאומר לך רוץ. וגם אז — היזהר!

 קפוץ ממהסה למהסה״.

 הוא עצמו קפץ והשתטת על אתר הגגות וירה משם לכוון שממנו באה האש. ״אתם השניים״

 — אמר לתברי האצ״ל שבאו אתנו, ״כשאומר לכם — תפרצו לתוך שני הבתים האלה שבפתת

 הסמטה. השארו שם. אנתנו נרוץ קדימה, ואתם תפקתו עין. שלא יאגפו אותנו״.

ה לרוץ״. רצתי לתוך סמטה מעוקלת. מעבר לעיקול נתקלתי ס נ "  "עכשיו״ — פנה אלי —

 בערבי. הוא עמד ודרך את נשקו.

 אתר משנינו ימות. אני או הוא.

 אני לוהץ על ההדק. לבי שומט פעימה. אין ידיה.

 קפצתי לאתור, נצמדתי לגדר שמשמאלי.
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 ידיה.

 אני תש צויבה תויפה בירכי הימנית. נפצעתי. נראה כי הפעם הפגיעה וצינית, שהוי הפעם אני

 תש כאב, נפצעתי ביוכי השמאלית, לפני מספו שבועות, לא הוגשתי דבו.

ו יווה ו ו  ׳׳נפצעתי!״ — אני אומו ומואה לדווו את המקום שבו מםתתו העובי שיוה בי. ו

 כדוו אתד ופוגע בואשו. הוא נופל ומת.

 אני מתבונן אל רגלי הפצועה מבעד לתוו מכנסי. כתם דם. אני מנסה להניע את הרגל — הדבר

 עולה בידי ללא כל מאמץ. אני ממשש, פצע, סריטה.

 אני רץ אל הערבי המת כדי לקתת את הרובה שלו. ליד הערבי המת עומד עוד ערבי, הי ומזוין.

 גם הוא מנסה לקתת את הרובה של המת, שירה בי לפני דקה ואת תגורת הכדורים שלו. העפתי

 בו מבט. הוא לבש מדים לא מוכרים והיו לו דרגות על כתפיו(לאהד זמן נודע לי שהיה זה קצין

 עיראקי). רצתי אל דרור שהציל זה עתה את תיי. הוא עשה זאת עוד כמה פעמים באותו יום. הוא

 ירה וירה, ופגע שוב ושוב בצלפי האויב. חרדתי לו מאד, כי צלפי האויב כבר גילו את מקומו על הגג

 השטוה וירו בו מכל העמדות.

 גיורא רץ מבית לבית, ירה לתוך הבתים והברית מתוכם את הלוהמים הערבים. כשראה אותי

 נושא רובה וגם סטן, בקש שאתן לו את הטטן. אמרתי לו שהכלי אינו כשיר. הוא לקת אותו וניסה

 לירות באויר. הוא להץ ואמנם, הסטן לא ירה. הוא הוסיף ללהוץ. לפעמים ירה הטטן, לפעמים לא.

 המשכתי לרוץ מבית לבית, מסתתר מאתורי קירות. לבסוף השתלטני על גוש בניינים במרכז

 הכפר. תפסנו מתסה וירינו לעבר מקורות הירי. אף כי שלטנו על אותו גוש — נמנענו מלהיכנס

 לתוך הבתים פנימה. חששנו כי בפנים אורבים לנו לותמים מזוינים — ולנו לא היו דמונים ולא

 נשק אוטומטי יעיל. התלטנו להמתין לתבדינו שנשארו מאתור, שיבואו ויתפסו את מקומנו, כדי

 שנוכל להמשיך ולהסתער.

 עברה שעה ארוכה. הצפיה היתה קשה מאד.

 שלטנו על מרכז הכפר. אך למעשה היינו מנותקים.

 שני אנשי האצ״ל שיצאו עם דרור, עם גיורא ואתי — הגיעו אלינו. הם סיפרו: יש הרוגים

 והרבה מאד פצועים. אין עתודה. הלותמים שנשארו מאהוד משום שלא היה לנו די נשק עבורם כבר

 נכנסו לקרב, והם מתליפים את ההרוגים והפצועים. כמה בתים נכבשו — אבל רק לאחר קרב קשה

 ומר מאד. מבית אהד יצאה אשה, שלפה אקרה ופצעה שניים מאנשינו. כשירו בה — התברר כי

 ״היא״ היתה: הוא, ערבי שהםוה את עצמו. מתברר כי בכפר יש הרבה מתנדבים עירקים ולהם נשק

 ותתמושת ללא הגבלה. לעומת זאת — מצב התתמושת שלנו בכל רע, המפקדים מנהלים דיון על

 הפסקת הקרב ונסיגה מן הכפר.

 דרור מבקש מאתד אנשי האצ״ל לרוץ אל יועד ולהודיע כי אנו ממזיקים באגף שלם במרכז הכפר.

 קיווינו כי הידיעה תשפיע על המפקדה להמשיך בפעולה. ואמנם כך היה. לאתר רגעים מספר שוב

 נשמעו יריות רבות מרובי אנשינו.

 (אהד כך נודע לנו כי בשעה שהגיע הרץ שלנו למפקדה — הגיעו לשם לותמים נושאים ארגזים
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 שלמים של תתמושת מתוך הבתים שכבשו. על הארגזים היתה תותמת של"פלשתין פוליס" —

 משטרת פלשתינה).

 כבר הלפה שעת הצהריים. אנתנו כבשנו את הכפר אבל עדיין לא טיהרנו אותו. הקרב נמשך.

 ישבתי עם גדעון בתוך אהד הבתים. מפעם לפעם שמענו פצפוץ ידיה שפירושו — פגיעה בקיר

 שמעלינו. גדעון רצה להוציא את ראשו מן התלון כדי לאתר את הצלף המטריד אותנו.

 "רגע אתד" — אמרתי וכופפתי בכות את ראשו, לבל יגלו אותנו הצלפים. "לפני שאתה תאתר

 אותם — הם יפגעו בך, ושוב לא יהיה לנו גדעון". לא היה לי ספק שרובה אתד לפתות מכוון לעבר

 התלון הזה, והאיש האוחז בהדק ממתין להזדמנות.

 גדעון הסיר את הקסדה מראשו, הרכיבה על לוע הרובה והרימה לרגע. בו ברגע התפוצצו מספד

 כדורים מעל לראשינו. כדור אהד פגע ברובה של גדעון. כמה כדורים אתרים פגעו בקסדה.

 כבר היתה שעת לילה מאותרת. עשרים וארבע שעות תלפו מאז יצאנו מגבעת-שאול לעבד

 דיר-יסין. סוף סוף נדמו היריות. נשלתתי עם עוד כמה לותמיס לתטוף שינה ומנותה קצרה בבסיס

 העורפי, בבית-התרושת לבירה שבגבעת-שאול.

 בשעת המנותה שמעתי פרטים נוספים על מהלך הקרב. בכמה אגפים בכפר נהלו הערבים מלתמה

 עקשת על כל רתוב, כל בית, כל גג. גם לאתר שנאלצו לסגת ולנטוש את נשותיהם וילדיהם בבתים

 שכבשנו — המשיכו לירות אגב נסיגה, רבים מאלה שברתו מבתיהם נסו להרים והתתבאו בין

 הסלעים. משם הוסיפו לירות בנו משך שעות רבות. הם ירו בכל מטרה נעה והסבו לנו אבירות. מספר

 הנפגעים גדל והלך. לא תמיד פגעו באנשינו דווקא. יש ופגעו גם בילדים ובנשים שלהם עצמם, משום

 שקשה היה לזהות את הדמויות ממרתק. על רקע השמש השוקעת, ולא עוד אלא שהנשים נתקפו

 היסטריה והתדוצצו בתוך שדה האש שבינם לבינינו. בכמה מקרים נלכדו הלוהמיס הערבים בתוך

 הבתים, בלא שנותרו להם דרכי נסיגה, והס ארבו לנו מאתורי הדלתות הנעולות ופגעו בנו פגיעות

 קשות, לא היתה לנו ברירה אלא להטיל דמונים אל תוך הבתים, במאמץ לשתק את מקורות הירי,

 ונהרגו גם נשים וילדים.

 כאשר פרץ הכת פנימה נתגלו עשרות נשים וילדים מםתתרים בארונות ומתתת למיטות. כמה

 מלובשי השמלות זיפי זקן קשים היו על להייהם.

 הלותמים רכזו את בל הניצולים ושלתום לעבר הקווים הערבים במזרת העיר.

 סוף סוף נרדמתי. לאהד שעה קלה התעוררתי לקול צוותות נוראות מקפיאות דם. קולות נשים

 זעקו באימה: ׳׳שמע ישראל ה׳ אלוהינו ה׳ אתד!"

 "מה קרה?" האם פתהו הערבים בהתקפת נגד והגיעו עד לכאן, והס עורכים טבה בתושבי

 השכונה? נזכרתי בסיפורים על הפוגרומים באירופה. לא כאן זה לא יקרה. לקתתי את הרובה ורצתי

 ההוצה.

 התבדר שהנשים הצוותות הן תולות-נפש אומללות המאושפזות בבית תולים נפש בסמוך. תזרתי

 למקומי וישנתי עד הבוקר.

 עם הבוקר תזרתי לדיר-יסין. כאן שמעתי את הבשורה הטובה. ההגנה כבשה את הקסטל. עבדול
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 קדו אל-הוסייני, גבוום הנעוץ של הפורעים העובים נפל בקוב, ואנשיו נטשו את גופתו ונסו

 מנוסת בהלה.

 היתה זו בשורה של ממש. דם וב נשפך למען כיבוש פסגת ההד הזה. דבים שילמו בהייהם כדי

 להאתז במשלט נישא זה שממנו הלשו הערבים על דדן ירושלים ועל כל הסביבה. פעמים רבות

 נכבש ההר בידי ה׳׳הגנה״ והזר ונפל לידי הערבים. בלילה זה שבו כבשנו את דיר־יסין נכבש לאהרונה

 הקסטל סופית וה׳׳הגנה״ הצליתה להתבסס בו.

 עמדנו בדיר-יסין וצפינו בלהבות שעלו מבתי הכפר הערבי קולוניה שמעל למוצא. ה׳׳הגנה״

 הציתה את בתי הכפר לאתר שתושביו הערבים נטשו אותו ונסו בעקבות כבוש הקסטל ודיר-יםין.

 היתה זו תתילתו של מצב הדש. האויב איבד את תנופתו ועבר להתגוננות. והיתה לכך תשיבות

- 15 במאי, היום בו עתידים הבריטים לצאת מן הארץ, וארצות ערב  רבה, כי ממשמש ובא יום ה

 איימו לפלוש אז לכאן ולמתוץ את הישוב העברי.

ח וכולנו נלהמנו נגד האויב המשותף, לא א  גם בימים אלה, כאשר השתוללה המלתמה בכל ה

 זכינו לאהדה, שלא לדבר על שבהים מפי מנהיגי הישוב. לעומת זאת הרגשנו היום לראשונה טעמה

 של אתוות לותמים. עוד בטרם שככה האש, בעוד אנו עסוקים בטיהור הכפר, פנו אלינו אנשי

 הפלמ״ת שהיו מוצבים בסביבה. ובהתלהבות רבה שמהו עמנו על הצלתת המבצע ואף הציעו סיוע.

 יהס זה היה מצרי ללבנו שנוסה במדווי שנאת אהים. רצינו להאמין כי סוף סוף נשבר הקרת, רצינו

 להאמין, והאמנו, כי הפעם ייאלצו ראשי ה׳׳זזגנה״ והישוב להודות — ולו גם בעל כרתם — כי

 האצ׳׳ל ולה״י מילאו את משימתם בהצלתה וכבשו לאהד קרב מר נקודה אסטרטגית בעלת תשיבות

 עליונה. שהרי הפעם פעלנו מתון תאום מוקדם ושתוף פעולה מלא עם מפקדתם. למען האמת —

 רצינו בכך מאד. וצינו לזכות פעם גם אנו באות הכוה וידידות. כבד בימי תנועת המרי, התרפקנו

 ממש על כל גילוי של אהדה...

 אלא שמיד התברר לנו כי גם הפעם השלינו את עצמנו.

 כבר ההזקנו בכפר יומיים. והנה נודע למתלקה ו׳ שלנו כי הבריטים מתכוונים להפציץ את הכפר

 מהאוויר כדי לפגוע באנשי לה״י והאצ׳׳ל ולהנקם בהם. מכיוון שלא היה לנו נשק נ.מ. הודענו להגנה

 כי אנו נוטשים את הכפר. לתמהוננו הרב ניסו אנשי ההגנה לעצור בעדנו, למנוע את יציאתנו מן

 הכפר בכת, אף איימו לפתות עלינו באש. למזלנו סרבו אנשיהם למלא את הפקודה ולירות בלותמים

 עבריים, ובסופו של דבר נאלצו מפקדיהם להניה לנו (ואמנם, לאהד שהםתלקנו מן הכפר הודו

 הבריטים בגלוי כי התכוונו להפציץ את הכפר כדי להפיל בנו הללים, אך משנודע להם כי אנשי

 ה׳׳הגנה" נמצאים בכפר — ביטלו את התכנית).

 עברנו בותובות העיו בשיוה, שונו: ׳׳דיו יסין היא שלנו״. עוברים ושבים, וביניהם אנשי ׳׳הגנה״

 הריעו לנו ומתאו כפים.

 אן בטרם הספקנו לתזור לבתינו — כבר פשטו בעיר שמועות דמיוניות על זוועות נוראות

 ומעשי-אכזריות שביצענו כביכול בתושבי הכפר הסרי הישע.

 שלושה גורמים התתרו ביניהם בהפצת עלילות הזוועה ובהסתה נגדנו: הערבים, הבריטים, ו...
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 מנהיגי היישוב היהודי.

 קל להבין מדוע נהגו כן הערבים. פגענו בהם וגרמנו להם זעזוע קשה. לא השתוממנו שהם

 צועקים מכאב ובודים םפורי זוועה. הס מעולם לא הסתירו את שאיפתם לפרוע בנו פרעות, להשפיל,

 לאנוס, לתתוך אברים, לשהוט, להתעלל בתייים ובמתים. עתה, כשגברנו עליהם, האשימו אותנו בי

 עוללנו להם את אשר רצו הם לעולל לנו... למען האמת גם לא התרגשנו מן העלילות הללו. הם

 צועקים? בוכים? מייללים? סימן שפגיעתנו היתה קשה. לא היה לנו כל עניין לשכנע אותם בכן

 שאנו ״הומניים״, כי דיבורים על ״טוהר הנשק״ ו׳׳הומניות״ נתפרשו בעיניהם כחולשה, ועודדו אותם

 להאמין שיצליתו לדתוק אותנו אל הים בדרך של טרור פראי.

 לא קשה היה להבין גם ללבם של הבריטים. גם בהם פגענו וגם להם הכאבנו. הרי הם בטוהים

 באשמתו ובבוגדנותו של העם היהודי, שהרי ינקו אמונה זו עם תלב אמם, עם מעשיות-הערש

 שלהם. בני העם הארור שצלבו את ישו המשית מסוגלים לכל תועבה.

 אולם כאבה לנו, כאבה עד מאד, תסתתם של המנהיגים היהודים. דברי שנאה ארסיים כאלה לא

 נשמעו מאז פיצוץ מלון המלך דת. אז נרדפנו והוקענו אל עמוד הקלון — ותרקנו שיניים. האמנו

 כי לא ירתק היום והעם יידע להכיר את אוייבו ולהוקיר את בננו הנאמנים. אבל היום? היום, לאתר

 שהצלהנו בשדה הקרב? היום, כאשר כה רבים וטובים מהברינו נפלו, נפצעו והפכו לנכים? היום

 כאשר אנו שוקעים יתד עם כל העם בתוך אותה מלהמה מרה ונואשת — היום הן מעזים להסית

 ולעורר שנאה?

 מר וצורב היה הכאב".

 פחחיה זליבנסקי, מפקד כח לחייי, מספר, כי בראשית הקרב הושלך רימון לתוך בית. לא נפגעו

 אנשים, כיוון שהיו מוגנים על ידי הרהיטים, והם המשיכו לירות מתוכו גם לאחר התפוצצות הרימון.

 האמצעים שהשתמשו בהם הלותמים לאתר מכן היו יעילים הרבה יותר: שני לותמים, ועמם

 חומר נפץ, קרבו בזחילה אל הבית כשחבריהם מחפים עליהם. קשרו אצבעות ג׳לגנייט לידית הדלת

 או למנעול; לפעמים הניחו את חומר הנפץ בתתתית הדלת. אחרי ההתפוצצות הייתה הדלת נעקרת

 ממקומה.

 על שיטה אחרת מספר יוסף ברזילי, קצין המודיעין של לח״י. לפי שיטה זו הונחו מטעני חומר נפץ,

 כל מטען של 3 - 4 ק״ג ולידו שמו אבנים ושקי הול. כך נגרם הרס גדול בפנים, אבל הבתים נשארו

 עומדים על תילם, להוציא אתדים שקרסו בהם הקירות.

 לאלה ששרדו לא נעשה כל רע, לפי דברי פתחיה, הם נשלחו למקום ריכוז שנקבע להחזרת השבויים.

 בגלל מחסור בתחמושת, נאלצו הלותמים להשתמש בכמויות גדולות יוחר של חומר נפץ, אשר גרמו

 לפגיעות באלה שנשארו במוך הבתים.

 יהושע זטלר אומר, כי לא היה בלת״י שום מבצע ללא שימוש בתומר-נפץ, וכך היה גם בדיר-יאסין.

 אבל הוא לא העלה על דעתו אפשרות של פגיעה מכוונת באוכלוסיה אזרחית. היה ברור, כי במהלך

 קרב הכרוך בפיצוץ בתים וירי, אפשר שייפגעו גם אנשים שאינם לותמים. "אך מקרה כזה ייתשב הדבר
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 נתקלה״ טוען יהושע.

 ״פקדנו על אנשינו לפוצץ נל בית, אם אי אפשו להשתלט עליו נצווה אתדת״, מוסיף יהושע

 זטלו, ״ונך נגרמו אבידות לא מעטות למגעי הנפד. אלה שנננעו, הצילו את הייהם, אך היו שהתתנמו

 והגבירו את מטהי־האש. לא הייתה לנו ברירה אתדת אלא לפוצץ את הבתים על היושבים שם.

 הייתה זאת מלתמה שלא רצינו בה. הערבים הם הם שנפו אותה עלינו״.

 בשעה שש בבוקר הגיע כוח לח׳׳י אל מרכז הכפר והשתלט עליו. כך נרשם גם ביומן המבצעים של

 מפקדת המחוז. לעומת זאח, כוח אצ״ל נתקל בהתנגדות עזה, עד שעה 9.00 בבוקר לא הצליחו אנשי

- 59 פצועים. כשהמצב הותמר, התליט  אצ״ל לכבוש אפילו בית אחד. בשעה 10 היו שם כבר 3 הרוגים ו

 מפקד אצ״ל לשנות את שיטת הלחימה ולפוצץ את הבחים, כמו שעשה כוח לת״י. לשם כך, קיבלו

 חומרי-נפץ מכוח לח״י. נמצא מאגר תחמושת בכפר, אשר התאים לנשק שבידי אצ״ל ובכך ניתן היה

 להמשיך בקרב. לפני החחלת הפיצוצים הוזהרו תושבי הכפר לצאת מבתיהם ללא נשק.

 עד השעה 14:00 אתר הצהריים לא נותרו עוד ערבים בבתי-הכפר, לבד מבית המוכתר.

 משרבו פצועים והתתמושת הלכה ואזלה, יצאו אנשי לח״י לרוממה, שם שכנה מחלקה של הפלמ״ה.

 דוד גוטליב(עמיחי) שכנע את אנשי הפלמ״ת לבוא לעזרת הלוחמים. ואז הגיעו 14 חברי פלמ״ח לדיר-

 יאסין והשתלבו בקרבות יפה, בהיותם מאומנים ובעזרת הנשק הטוב שהיה בידיהם. כן סייעו אנשי

 הפלמ׳׳ח עם משוריינים לפינוי הפצועים.

 לאחר משא ומחן קיבלו אנשי לח״י שני שקים של כדורים, חמורחם נחנו לפלמ״ח חומר-נפץ.

 ״בית המוכתר״ שכן על גבעה גבוהה ושלט על כל הדרכים שהוליכו מדיר-יאסין. מהבית בין שחי

 הקומות, ניתך ירי בלתי פוסק. החקפות אחדות על הבית נהדפו על ידי מגיניו. בשבת בבוקר (10.4)

 נערכה ההקפה מחודשת על הביח, בה הצליחו החבלנים להניח חומר-נפץ לידו. הבית נבקע, אך לא

 נהרס. הערבים ברחו. עתה נפרצה דלת הבית על ידי מטען. בתוך הבית נמצאו גוויותיהם רק של 3

 גברים מזויינים ואשה אחת. עם כיבוש בית המוכתר וחיסולה של עמדה בדרום הכפר — נכבש דיר-

 יאסין לתמיד.

 אחרי הכיבוש

 כ- 700 ערבים, תושבי הכפר וזרים מתוך כ- 1,000 האנשים שהיו בכפר, הצליחו לברות אל הכפרים

 הסמוכים.

 מייד עם הגיעם של לוחמי לח״י למרכז הכפר, התלו באיסוף השבויים. הייתה הוראה מפורשת לא

 לפגוע באנשים שאינם נושאים נשק וגם לא בנכנעים.

 כבר ב- 9.30 בבוקר הובאו כ- 40 שבויים למחנה בשייח׳-באדר. עד להעברחם לעיר העחיקה

 הוחזקו השבויים במחסן סגור, עליו שמרו רק שני לוחמים. בין השבויים נמצאו מספר זרים: אנגלי,

 קצין בוסני ועיראקיים. השבויים היו מבוהלים, אך הם טופלו בהגינות וניחנו להם מים ואוכל.
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 במשך היום התרכזו במחנה יואב כבר כ- 300 ערבים. ואז הוחלט לגרשם מהר ככל האפשר. הם

 הועלו על משאית והובלו עד ל״בווינגארד״, שם מטר אותם קצין משטרה יהודי לידי הבריטים, אשר

 העבירו אותם לעיר העחיקה.

 ״מעבר השבויים במרכז ירושלים עורר את התלהבות האוכלוסיה היהודית״ מספר שמעון מוניטה

 (חבר הש״י שהושתל בלח״י) והרים את המוראל ואח מצב רוחם השפוף של התושבים.

 למחרת, בשבת ב-10 באפריל 1948, נשלח מרדכי גיחון, איש ה״הגנה״ אל הכפר בשליחותו של

 שלתיאל לבדוק את המצב, מאחר שנפוצו שמועות על טבח ערבים רבים. גיחון סיפר כי לא ראה

 ״סימני התעללות או מעשי רצח״.

 על פי בקשת נציג הצלב האדום, הסכים פתחיה זלבינסקי(יועד) לבואו לכפר והותר לו להסתובב בו

 ולבדוק את הגופות. למחרת שוב הופיע איש צלב האדום, דה רניה, בלווית הקצין סופר ורופא ונכנסו

 לכל בית, על מנת לבדוק כיצד מצאו ההרוגים את מותם. בעקבותיהם הגיעו גם עיתונאים. ביום שני

 ב-2ד באפריל הגיעו לדיר-יאסין גם שני נציגי ההסתדרות הרפואית, אשר בדקו את הגופות על פי

 בקשת הסוכנות היהודית.

 כל הבדיקות של המקרים קבעו כי לא נמצאו כל מעשי התעללות. אבל למרות עובדה זו סירב

 ד״ר אביגדורי, יו״ר ההסתדרות הרפואית, לאשר בכתב את המימצאים. לאחר מכן הוא גילה לפחחיה

 זלבינסקי כי ״מפעילים עלי לחץ כבד״, אך סירב לגלוח מי הם הגורמים הלוחצים עליו.

 אחר כיבוש הכפר, נפגש שלתיאל עם רענן, מפקד האצ״ל בגבעת-שאול. רענן הציע לשלחיאל

 למסור את החזקת הכפר ל״הגנה״ עם סיום המשימה. סוכם כי הכפר יימסר ל׳׳הגנה״ ביום ראשון ב- 11

 באפריל.

 שלתיאל תבע מרענן לקבור את ההרוגים בטרם יציאת הכותות.

 במוצאי-שבת בלילה הופיע כוח משטרה צבאית של ה״הגנה" ותפס את הכניסות והיציאות של

 הכפר ״עד שלא יקברו הפורשים את ההרוגים הערבים״.

 אף על פי כן, יצאו אנשי לת״י מן הכפר, ללא התנגדות הכוח של המשטרה הצבאית. בכפר נשארו

 רק מפקדי אצ״ל ולח״י עם קומץ לוחמים.

 ב-12 באפריל 1998 בבוקר הגיעה לכפר פלוגת ״יהונתן״ של ה״הגנה" כדי לקבל את האחיזה בו.

 במסדר שנערך, נשא הפוליטרווק בשם שלמה דינור, נאום שיטנה ארסית: ״באנו לקבל לידינו בפר

 ערבי שהפורשים המנוולים, שודדי האצ״ל ולת״י תיללו אותו במעשיהם הברבריים; רצתו ואנסו

 וטינפו אותו. באנו לטהר אותו מהבושה וההדפה שהטילו על היישוב היהודי. השודדים גילו את

 פרצופם האמיתי. במשך 24 שעות עסקו ברצח חפים מפשע ובשוד רכושם. הם הוביתו שאינם

 לותמים אלא כנופיית-מרצחים״.

 למשמע נאום זה יצא מכליו אתד המפקדים של האצ״ל (שייקה), שנשאר במקום ואיים במקלע

 על התרבותניק של ה״הגנה״ לפגוע בו, אך יועד קפץ להגן עליו בגופו ובסופו של דבר פירק מעליו את

 הנשק.

 אחרי התקרית פינו כותות לת״י ואצ״ל את הכפר.
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 הסתה וביקורת על הקרב בדיר־יאסין

 עוד לא תמו הדי הקרב בכפר-יאסין וכבר החלו מהדהדים הדהודי ההסתה והגינויים של המוסדות,

 האישים והעיתונות היהודית נגד כיבוש הכפר ועל מעשי ההרג והזוועה שבוצעו, כביכול, על-ידי לותמי

 אצ״ל ולח״י בתושבים הערבים.

 הראשון במקהלת המגנים היה מפקד ה״הגנה" בירושלים, דוד שלחיאל, אשר פרסם הודעה על

 פרשת דיר-יאסין.

 בהודעה קבע כי ״שני הארגונים בהרו באהד הכפרים השקטים שבסביבה.... אתר הכפרים שלא

 ניתנה דריםת־רגל לכנופיות הזרות".

 הכרוז ייחס ללח״י ולאצ״ל לא כוונה לביצוע פעולה צבאית, אלא"הפגנת תעמולה גרידא״. בהודעה

 לא הוזכרו כלל הקשרים שקויימו בין מפקדי האצ״ל ולח״י עם מפקדי ה״הגנה״ בקשר למבצע, לא

 מכתבו של שלתיאל ערב המבצע, ולא ההסדרים שנעשו לאחריו למסירת הכפר הכבוש לידי ה״הגנה״.

 וזו לשון הודעת ה״הגנה״ במלואה:

 ״הודעת ההגנה על פרשת דיר־יאסין

 הבוקר בדתו אנשי הלת״י והאצ״ל האתרונים מדיר-יאםין וכותותינו נכנסו לכפר.

 נאלצנו לקבל על עצמגו תפקיד זה. לאהד שארגוני הפורשים יצרו בפעולתם המתפירה חזית אויבת

 הדשה בירושלים ועתה בדתו מתזית זו ותשפו את שכונות מערב ירושלים להתקפות הערבים.

 מתוך אתריות לגורלה של ירושלים קבלנו על עצמנו תפקיד זה של התזקה בכפר דיר-יאסין.

 אולם מתוך בושה נכנסנו למקום זה בו תולל בידי הפורשים צלם האדם שבלותם העברי ותולל כבוד

 הנשק העברי וכבוד הדגל העברי.

 בהתברברותם וכשצתנותם הרגילות הזמינו מבצעי הפעולה עתונאי הוץ וצלמים זרים למקום.

 מעשיהם בדיר-יאסין אינם, איפוא, בגדר סוד והכרהי משום כך כי גם הציבור היהודי ידע את האמת

 על דיר-יאסין.

 לא לפעולה צבאית התכונו ארגוני הפורשים בצאתם לדרכם אור ליום ו׳ אס כי בתעמולת לחישה

 פרסמו בקהל את הבדותה, כי הם הולכים להציל את הקסטל. לו לתכלית צבאית נתכונו ולא להפגנת

 תעמולה גרידא, הרי היו יוצאים לקיני הכנופיות שבמהוז ירושלים, מקום שם יכלו להקל על המערכה

 הכבדה בה נתונה הבירה. ואולם הם בתרו באתר הכפרים השקטים שבסביבה, מקום שלא הוזכר כלל

 בקשר להתקפות על השכונות העבריות מאז פרוץ המערכה הזאת; אהד הכפרים המעטים, שלא נתן

 דריסת רגל לכנופיות הזרים. ובמשך יום שלם עסקו אצ״ל ולת״י בשתיטת נשים וילדים וכן גברים

 — לא בשעת פעולה, אלא במתכון ובמישרין למטרת טבת ורצת בלבד, כן עסקו בשת ובבתה.

 עתה, לאהד שהשלימו את מלאכתם, בדתו מהמקום, וכדרכם — ללא שמץ של דאגה למצב שנוצר

 עקב פעולתם, ללא קורטוב של אתריות להגנת השכונות הקרובות לדיד-יאסין זו. וטבעי הדבר, שבוז

 התושבים היהתיים בסביבה ליווה את בריתתם המהפירה.

 משום-מה ראו ארגוני הפורשים צורך להודיע כי שתי כיתות של פלמ״ה נכנסו לפעולה בשיתוף



ם ותשעה: לח״י בחזית ירושלים | 467 שי  פרק חמי

 עם כותותיהם. הננו, איפוא, להזהיר, כי שום יתיזות של כוחות הבטתון היישוביים לא לקחו חלק

 בפעולה זידונה זו. דק בהתתשב בבקשת באי כוה הפורשים, שהתתננו על הייהם של פצועיהם

 שנשארו בשטת, נתנו אנשינו תיפוי לפעולות העזרה הראשונה. דו״ת מאלף ומאיר עיניים של מפקד

 יתידת הפלמ״ת — אשר תיפתה על תליצת פצועי הפורשים משטה ה״קרב״ — והשופך אור על

 מידת הכושר הצבאי שלהם — יפורסם על-ידינו ויועבר לידיעת כל הדרגות בהמה.

 עתה כל עוד נמשכת המערכה אין לנו ברירה אלא להציב את אנשינו בשטה הזוועה שנוצר בתי

 הפורשים בכפר דיר־יאסין, אולם לא במהרה ישכת המתזה הזה של רדיפה אתר הצלתה זולה, תוסר

 כושר צבאי וברבריות שגילו לנו ארגונים המתכסים באצטלה של גבורה וקדושה עילאיות.

 אנשי ההגנה ישתדלו להביא לקבורה את גוויות ההרוגים הערביים שנשארו במקום וישמרו על

 הקברים ועל מעט הרכוש שבכפר, אשר השאירו הפורשים לאתר ביזתם ויהזירוהו לבעליו בבוא

 העת״.

 גם הסוכנות היהודית פרסמה הכרזת-גינוי ובעקבותיה הופיעו הודעות הוקעה גם מהרבנות

 הראשית ומוסדות אתרים.

 כרוז הסוכנות היהודית מצא לנכון לומר מילים אתדות, בצד הגינוי למעשי - ״הפורשים״, גם על

 טיבה של מלחמח-הערבים כלפי היהודים, כפי שנתגלה במערכות שהתנהלו בתודשים האחרונים:

 ״לסוכנות היהודית ידועים המעשים הברבאריים שהערבים ביצעו בשלושת החודשים האחרונים

 נגד היהודים. הערבים שתטו אזרתים תפיס מפשע, הרגו פצועים ושבויים יהודים עד לאתרון

 והתעללו באבותיהם אבל עובדות אלה אינן יכולות להצדיק את המעשים האכזריים של הפורשים

 בדיר-יאםין״.

 שני הארגונים אצ״ל ולת״י לא אתרו אף הם לפרסם הודעות משלהם, כדי להפריך את האשמות

 החמורות נגדם בפרשח דיר-יאסין. לח״י פירסמה שתי הודעות. ההודעה הראשונה הטעימה כי

 הלוחמים נהגו בקרב כפי שלא נהג שום צבא לוחם: הם וויתרו על גורם ההפתעה ובטרם החל הקרב

 הממשי הזהירו בעזרת רם-קול את תושבי הכפר וקראו לנשים וילדים לעזוב מייד אח המקום.

 ההודעה הזכירה ל״הגנה״ את תקיפותיה בכפר טוביאס בגליל, שם נהרגו נשים וילדים בלבד,

 ובפרדס אבו-לבן במלון סורמיס בוואדי גייס וזו לשון ההודעה:

 "תודעה

 בקשר עם הודעת הסילוף של מפקד ה׳׳הגנה" בירושלים על כיבוש דיו-יאםין, ונוכה ההסתה ע״י

 הצבועים הרינו קובעים:

 1. הכפר דיר-יאםין היה קן-פורעים בפועל ובכות.

 2. מכפר זה נערכו התקפות על השכונות המערביות של ירושלים.

 ה״דבר״ מיום 4 לאפריל ש. ז. הודיע על התקפות צליפה מדיר-יאסין על בתי-הכרם ובית

 וגן. אלמלא כיבושנו זה היתה נשקפת סכנה מתמדת לשכונות העבריות מן הכנופיות
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 שהתבצרו והתבםםו בדיו-יאסין.

 3. כדי להרתיק את הסכנה מאזור זה היה הכרת לכבוש את דיר-יאסין. זהו צוו צבאי וצוו הגנה

 יעילה על היי האוכלוסיה המותקפת והדרך היהירה לשהרוד ירושלים מן המצור. יצויין כאן

 שגם מפקד ה׳׳הגנה״ במהוז ירושלים (ממ׳׳ז) האהראי באופן אישי להשמצה המתנהלת נגדנו

 בקשר לפעולת כיבוש זו — הבין אף הוא את ערכה האסטרטגי ואף הצביע על הצורך

 שבפעולה זו במכתב שנשלת אלינו ב- 7.4.1948 (מכתב זה יפורסם במיותד).

 4. דיר-יאסין נכבשה בקרבות עזים. כמעט מכל בית ירו על היילינו מרובים וממכונות־יריה.

 עדות לכך, המספר הגדול ביהס של נפגעינו, העולה על כמה עשרות, מלקות הנשק הגדול

 שנפל לידינו ומן מספד ההרוגים העיראקיים והסוריים שהם הלק מהצבא הסדיר שהנה

 במקום.

 5. תיילינו שיצאו להתמודדות קשה ומסוכנת, עם יתרונות העמדות והביצורים היו בידי

 האוייב, נהגו כפי שלא נהג שום צבא לותם: תיילינו ויתרו על גורם ההפתעה ובטרם התל

 הקרב הממשי הזהירו בעזרת רם-קול את תושבי הכפר וקראו לנשים וילדים לעזוב מייד את

 המקום ולמצוא מקלט במדרון ההר. ואמנם מרבית הנשים והילדים ניצלו הודות לאזהרה זו

 ועבדו למקום מבטתים: הלק מהנשארים, שלא נשמע לאזהרה, נפגע בעת הקרבות בבתים.

- 150 נשים וילדים נעצרו והועברו באותו יום על ידינו לאיזור הבטתון גי. שקר הדבר  כ

 שאנשי ה׳׳הגנה״ הם אשר העבירו אותם למקום הנ״ל. אנו מביעים את צערנו הרב על שבין

 הנפגעים היו גם נשים וילדים, אך אין זו אשמת לוהמינו. הללו עשו את תובתם האנושית

 ולמעלה מזה. ולמםיתים המטיפים לנו מוסר נזכיר: בשעה שה׳׳הגנה״ התקיפה את כפר

 טוביאס בגליל העליון, שבו נהרגו נשים וילדים בלבד, לא ניתנה כל אזהרה מוקדמת. כן כדאי

 להזכיר לצבועים את התקפותיהם בפרדס אבו-לבן, במלון סמידמים בוואדי-ג׳ח וכוי.

 6. למותר הוא להתווכה עם דוברי ה׳׳הגנה״ הטוענים כי לכיבושו של דיר-יאסין לא היה ערך

 צבאי: לדיר-יאסין יש ערך אסטרטגי ממדרגה ראשונה להגנה על השכונות המערביות, כי

 הוא תולש על כל הבקעות העלולות לשמש מעבר מצויין לכנופיות בהתקפותיהן. גם על

 כביש ירושלים-תל-אביב בקילומרים 4-6 שנתםמו לא אתת ומנעו הבאת תגבורת למוצא

 ולקסטל. כן משמש דיר-יאסין בסיס להתקפות על הכפרים הערביים המשמשים מקומות

 ריכוז לכנופיות בקרבות האהרונים באזור זה. האטראטאג הגאוני של ה״הגנה״ מוכן כנראה

 לתכות עד אשר המרגמות והתותתים של קאוקג׳י יעמדו בלב ירושלים. עיוורון וצרות עין

 הם אבות ההנהה של תממ׳׳ז הצבוע. ובאשר לכבוד הנשק העברי היו מטיבים דוברי ה׳׳הגנה״

 לו שמרו על כבוד זה בשיירת כפר-עציון, בבית״ר ׳׳היוצק״, בעמדות ה׳׳הגנה״ במאה שערים

 וכוי.

 במתתרת — ניסן תש״ת לותמי תרות ישראל״
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 ההודעה השנייה באה כדי להצביע על העובדה שה״הגנה״ לא התנגדה לביצוע הפעולה ולשם

 הוכחת עובדה זו מביאה את מכתבו של מפקד מתוז ירושלים אל מפקד לח״י.

 "הודעה על פרשת ד«ר-«אסין

 תשובה לכדוז הצהוב (על משקל הטלאי הצהוב) של ה׳׳הגנה״.

 את הנימוקים הצבאיים שתייבו את התזקת דיר-יאסין הסברנו.

ה לידיעת הציבור את המכתב של ה׳׳הגנה״ במתוז ירושלים (ממי׳ז) ללא פירושים  אנו מביאים מ

 נוספים:

 אל: שפירא*

 מאת: ממ׳׳ז

 נודע לי שאתם מתכוננים לבצע פעולה על דיר-יאסין.

 ברצוני להעיר את תשומת-לבכם לעובדה, שתפיסת דיר-יאסין והתזקתו הנם שלב אתד בתכנית

 כללית שלנו. אין לי כל התנגדות שאתם תבצעו את הפעולה, בתנאי שיש בכהכם להתזיק בו. אם

 אין לאל ידכם לעשות זאת, הריני מזהיר אתכם מפני פיצוץ הכפר, אשר בעקבותיו יביא לעזיבתו ע׳׳י

 התושבים ותפיסת התורבות והבתים העזובים ע׳׳י כותות זרים. מצב כזה יכביד במקום להקל על

 המערכה הכללית וכיבוש שני של המקום יהיה כרוך בקדמות גדולים של אנשינו.

 נימוק נוסף שברצוני להביא לפניכם הוא, שאם יימשכו למקום כותות זרים, יהיה בזה משום

 הפרעה לתכנית הקמת שדה תעופה״.

7.4.48 

 לאתר שכבשנו את הכפר דיר-יאסין והתזקנו בו שלושה ימים רצופים, הגשמנו את המטרות

 שהצבנו לעצמנו במלואן:

 ו. השמדנו את כותות הפושעים הערביים שהתבצרו במקום ואיימו על השכונות המערביות

 של ירושלים העברית.

 2. התדמנו את כל הנשק והתתמושת שבכפר והעברנום לרשת האומה הלותמת.

 3. הראינו שע״י כות עברי לוהם קטן ביהס, אפשר לבצע פעולה צבאית אסטרטגית ממדרגה

 ראשונה — אס הכוה העברי הזה פועל לפי תכנית נועזת ומתושבת לפרטיה.

 להשאר בכפר ולהתזיק בו לא יכלנו, ראשית: משום שלפי עצם מהותנו אין אנו תיל מצב אלא

 צבא כובש. שנית, וזה העיקר, לאתר מלתמתנו במשך שנים בכובש הנאצו-בריטי, יודעים אנו שיש

 לו תשבונות ישנים אתנו, ושהוא לא מתמיץ את ההזדמנות למצוא את כותותינו תשופים ומרוכזים

 במקום אתר כדי לתםלם ולנקום בהם נקמה אכזרית.

 ואכן ביום גי, ד׳ ניסן, בשידור תדשות הצהרים של תתנת השידור הממשלית ״קול ירושלים״,

 נמסר על כוונת הבריטים להתקיף מן האוויר את אנשינו בדיר-יאסין, ופעולה זו נמנעה משהתברר

 * יהושע זלטר
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 להם שהמקום נמסר לכותות ה׳׳הגגה״. מכאן יובן לציבור שנימוקי בטתון מכריעים חייבו אותנו,

 איפוא, למסור את המקום בהקדם.

 נוסף לכך, עצם היותנו כות דינאמי אתם, אינו מרשה לנו לרתק כותות למקום אתד, מאתר שהם

 דרושים לנו לפעולות כיבוש נוספות. לאור הנ׳׳ל בדעתנו כי יהיה עלינו לעזוב את השטת הנכבש,

 פנינו למפקדת ה״המה" והצענו לה, שהיא תיכנס לדיר-יאםין ותקצור את אשר זרענו אנו בדמנו

 — לבל ישובו הפורעים הערביים למקום.

 אנו את שלנו עשינו. כבשנו את המקום ומסרנוהו בשיטתיות, עמדה אהד עמדה לכותות ה׳׳הגנה"

 שבמתוז.

 נעמוד כאן על עוד נקודות מספר:

 1. ביום הי, כ׳׳ה אדר ב׳ בערב, פנו אלינו אנשי ה׳׳הגנה״ בבקשה, שנתאם את שעת קרב הכיבוש

 שלנו עם שעת קרב הכיבוש של הקסטל מהדש, המבוצע על ידם, ואכן, שתי פעולות אלו

 בוצעו בעת ובעונה אתת.

 2. טרם למדו העבדים הנרצעים, המתיימרים להיות מנהיגי העם, שיש לדבר עם כל אוייב

 ופושע בשפתו הוא. בפני מי על העם העברי למסור דין והשבון? הבפני הבריטים

 והאמריקאים ושאר האומות ה׳׳הומניות״ אשר עמדו על דם מיליוני אהינו באירופה, ולא

 זה בלבד שלא נקפו אצבע להצלתם, הם תסמו את הדרך היתירה למנוע את השמדתם?

 היכן היו עמים אלה בשעה שגופות אתינו נהפכו לסבון ולזבל תימי במשרפות היטלר,

 כלום אלה יטיפו לנו מוסר? הבפניהם נבוש? עמים אלה אשר מתוץ להתעללותם בנו, כל

 עיקר קיומם הוא על שוד ורצה בקנה מידה עולמי מאות בשנים. והפורעים הערביים,

 אשר התעללו בגופות בתורינו שנפלו בתיהם, אשר נשאו בתהלוכותיהם ואשים ערופים

 ותלקי גוף מותזים על הודי כידוניהם. הפורעים הערביים, אשר רצתו נשים וילדים

 ואנסו בתולות ציון בתברון, צפת ומוצא, בכל שנות המאורעות — הבפניהם נצטדק?

 ואכן, המנהיגים שהם עבדים נרצעים לכל שליט זר, התליפו עתה את הפריץ הבריטי המתתםל

 בפריץ תדש בדמות עבדאללה, בפניו הם מוסרים דין ותשבון על פעולת הכיבוש של דיר-יאסין.

 לתעמולת הזוועה וההשמצה של המנהיגים הפאשיסטים נצטרפו גם שני הרבנים הראשיים.

 רבנים אלה שלא מצאו לתובתם להשמיע אפילו מהאה קלה בשעה שפגעו בקודשי ישראל

 ובשעה שהתעללו בישישים עטופי טלית ותפילין — נצטרפו אף הם ליללת התנים.

 3. כיבוש דיר־יאסין הפיל מורא ופתד על הערבים בכל הכפרים מסביב; במלהה, קולוניה ובית

 איקסא ההלה מנוסת בהלה המקילה על תידוש התתבורה ועורק ההיים שלנו בין הבירה

 ויתר הלקי הארץ.

 4. אשר לשוד ולביזה נציין עובדה אתת בלבד: מייד עם היכנס כותות ה׳׳הננה״ לכפר הצטרפו

 אליהם אנשי ״סולל בונה״, כדי לשדוד את מכונות התצץ ואת אבני המתצבות שבמקום,

 ומכוניות לעשרות תובאו על מנת לבוז את מצרכי המזון שהשארנו בכפר אהרי שמסרנוהו

 לידי כותות ה״הגנה״. פעולתם זו היא המשך לפעולות הביזה שלהם בכפרים הערביים שפונו
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 הודות לפעולותינו.

 5. ואשר להאשמות נוסה גבלס על התעללות בגופות הערבים, תימסד בזה תמצית עדותו של

 נציג ההסתדרות הרפואית דייו אביגדורי שביקר בכפר דיר-יאסין ביום ב׳ ג׳ בניסן בלווית

 ד״ר דרויאנוב שלאהר בדיקה יסודית והקידה קפדנית מבית לבית, ומגופה לגופה, קבעו, כי

 פרט להרוגים ביריות ופצצות לא נמצאו כל םימים של התעללות בגופות העובים.

 במתתרת — ניסן תש״ת לותמי תרות ישראל"

 גילוי דעת מטעם אצ״ל הביא כראיה לסתור את דברי ה״הגנה" על היעדר הערך הצבאי והמשמעות

 האסטרטגית שבכיבוש הכפר. (אותו מכתב של שלתיאל ליהושע זטלר).

 ההודעות הנ״ל שודרו גם בתתנות השידור של שתי המחתרות.

 בין מפיצי הדיבות והשקדים נמנו יהודים, ערבים ובריטים, כאתת. שבוע אחרי האירועים בדיר-

 יאסין שלח ריצ׳רד קטלינג, מראשי הבולשת הבריטית בארץ, דו״ה סודי אל המזכיר הראשי, הנרי

 גורני, על עדויותיהן של נשים ערביות מדיר-יאסין וסיפוריהן על מיתות משונות, מעשי אונס ועל

 זוועות שעשו לדבריהן היהודים בכפר. אנשי ה״הגנה״ עטו על דיוותו של קטלינ כדי להכפיש את אצ״ל

 ולח״י.

 העיתונות הערבית כינחה את ההתקפה על דיר-יאסין כ״מעשי שחיטה". ועד הערבי העליון

 קרא למתרחש"שחיטה איומה". "אברהם״, מאיר פעיל, שלפי דבריו היה נוכח במקום הקרב, דיווח

 "שכל איש מהפורשים התהלך בכפר מלוכלך בדם, גאה על הנפשות שהרג. ניכר בהם תוסר חינוך

 ואינטלגנציה של ההייל שלנו״.

 יהושע זטלר מכתיש את דברי פעיל וטוען, כי הוא סקר אישית את אנשי לת״י שהשתתפו בקרב

 ומאיר פעיל לא היה ביניהם.

 בדיווחים על מעשי הזוועה של"הארגונים הפורשים" היה למפקד מחוז ה״הגנה" חלק רב. כיבוש

 הכפר נעשה באכזריות רבה - הוא טען - אנשים, נשים וטף נהרגו בפעולה. הפורשים טבחו ילדים,

 נשים וזקנים. קבוצת שבויים הובלו ברחובות העיר מתוך התקלסות - כתב שלתיאל והזר על דברים

 אלה גם בהזדמנויות אחרות. "במשפט לחייי" בינואר 1949, הוא לא הכתיש שאמר לאנשי הארגונים כי

 "אם הם בכל זאת יתליטו לבצע את הפעולה, עליהם יהיה להתזיק בכפר".

 בין אנשי ה״הגנה״ בירושלים שדיוותו על מעשי הרג אכזריים, היה גם לוי יצתק (לויצה), ראש

 הש״י בבירה.

 דב יוסף האשים את לת״י ואצ״ל בביצוע מעשי טרור מנמוקים מדיניים ולא צבאיים. לדבריו פרשת

 דיר-יאסין הייתה אסון.

 ספר תולדות ה״הגנה" לא נמנע אף הוא מהשמצות חסרוח יסוד שלא הוכחו, כגון עריכת הטבת

 באנשים, נשים וטף.

 ההיסטוריון יואב גלבר, שעסק בפרשת דיר-יאסין כחלק ממחקרו הגדול על מלחמת העצמאות
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 (״קוממיות ונכבה״), קבע נחרצות: ״בניגוד לשמועות שהפיצה התעמולה הערבית במהלך השנים,

 ממן הקרב או אתריו לא אירעו בדיר־יאסין מקרי אונם, התעללות והשתתת גופות".

 גלבר האשים את ריצ׳רד קטלינג, סגן הבולשת, בהפצת האשמות שנועדו להכפיש את היהודים

 שנואי נפשו. מודיעין ה״הגנה״ עט על דיווחו של קטלינג כמוצא שלל רב, ונעזר בו כדי לנגה באמצעותו

 את אצ״ל ולח״י. (יהושע זטלר).

 כאמור, פרסמה הנהלת הסוכנות היהודית ב-12 באפריל הודעה, בה מחתה על ״הצורה הברברית

 שבה נכבש הכפר״. אף מלה לא נאמרה בהודעה על רציחתם ושחיטחם של הערבים אזרחים יהודים

 חפים מפשע.

 הודעה זו באה לאחר משלוח מברק אל שליט עבר הירדן עבדאללה ב-11 באפריל, בו מודיעה

 הסוכנות על ״גינוי של מעשה דיר-יאסין שעשו ארגונים יהודים״ ברברים ופראיים, זדים לרוחו של

 העם היהודי. הסוכנות הביעה את שאט נפשה בשל "המאורע המתפיר".

 תשובתו של עבדאללה הייתה אופיינית ומשפילה. הוא האשים את הסוכנות בעידוד ״המעשים

 הברבריים״ ומטילה את האתריות בגינם עליה.

 מטרת שליתתו של מברק מטעם בן-גוריון לעבדאללה הוסברה על מנת למנוע כניסת עבר הירדן

 למלחמה, ולמנוע חיזוקם של מחנגדי החלוקה באו״מ, וכדי לשמור על מעמדה המדיני של ישראל. יש

 שמסבירים, שהסיבה למברק הייתה הרגעת היחסים בין הערבים והיהודים.

 בכל מקרה, ההתנצלוח העידה על שפל הרוח של ההנהלה הציונית מול אויב שעמד לפלוש אל

 המדינה היהודית, שעמדה לקום בקרוב.

 זאת ועוד, מברק ההתנצלות נוצל על-ידי התעמולה הערבית. היא הפיצה את המברק כהודאת

 היהודים בכל מעשי הזוועה, ואישור לכל הסיפורים וההודעות שהתפרסמו בפרשה. כל תחנות השידור

 דיווחו על שחיטת הנשים והילדים ובהתעללות הגופות כמיטב הדמיון המזרתי.

 עם זאת, פעלה הפצת תיאורי הזוועות כבומרנג על הערבים. התיאורים המזוויעים יצרו חחושה

 של בהלה בקרב ערביי ישראל, שגרמו לבריתות המוניות מהכפרים, שלימים הפכו לבעיה למאות אלפי

 פליטים ערביים.

 נאמר בספר ״תולדות מלתמת הקוממיות״ כי הפרשה ״שימשה גורם מסייע להתמוטטות העורף

 הערבי.... עשה זאת הפרסום שניתן על-ידי הערבים, שהתכוונו להוכיח לעמם אכזריות היהודים

 ולהפית אש מלתמת-קודש בקרבם. אך למעשה הביאו מורך בלבם״.

 כאמור, רצה שלתיאל להשהות את כוחות לת״י ואצ״ל ימים נוספים בדיר-יאסין, הסיבה לא ברורה.

 מפקדי לח״י ואצ״ל לא היו מוכנים לקבל את תביעתו. הם לא היו בנויים להחזקה ממושכת של שטח

 מהבחינה הלוגיסטית. הם לא היו חיל מצב, אלא כוח תוקף וכובש.

 נמוק נוסף היה כוונתם של הבריטים לנצל את ההזדמנות ולהתקיף אח כוחותיהם החשופים של

 ארגוני המחתרת, שנואי-נפשם מן האוויר, ולנקום בהם טרם יציאתם מן הארץ.

 לאתר שמתות ה״הגנה״ תפסו את הכפר, לא מצאו הבריטים עוד טעם להפציץ אותו.
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 חילוקי־דעות במרכז לה׳׳י על פעולת דיר-יאםין

 בעת ביצוע הפעולה בדיר-יאסין, נפש נתן ילין-מור (גרא) בביח-הבראה לאחר מחלת שפעת

 קשה. מרכז לת״י בתל-אביב לא היה שותף להתלטה על ביצוע הפעולה. כאמור, על כך התליט מפקד

 לח״י בירושלים.

 עם הגיעם של פרטי הקרב והקרבנות הערבים הרבים לאזניו של גרא, הוא רגז מאוד ומצא למתוח

 בקורת על צורת הביצוע של הפעולה ועל מפקד לח״י בירושלים.

 המכתב ששוגר ליהושע זטלר, הוקיע את הפעולה משלושה טעמים:

 1. זה יבאיש את ריתנו בעיני רוסיה הסובייטית שאנו מקווים סוף סוף להגיע לקשרים עמה:

 2. זו הייתה באמת פעולה אכזרית מדי ומזעזעת ברצח נשים וכוי;

 3. שיתוף הפעולה עם האצ״ל ללא אישור המרכז.

 ובסיום: ״אלמלא התנצלות בן-גוריון בפני עבדאללה, היינו מסתייגים בגלוי מהפעולה״(ישראל

 אלדד - ״מעשר ראשון").

 אלדד טוען, כי גרא לא סיפר לו על מכתבו זה, אלא רק אמר לו כי ״הפעולה היא פרי ״העצמאות״

 שמרשה לעצמו מאיר" (זטלר).

 גרא קבל בפני אלדד גם על דברי הברכה שכחב ללוחמי חירות ירושלים בראש חוברת פנימית אדר

 תש״ת, אשר לדעתו סייעה לו לפעול באופן עצמאי.

 בזכרונותיו כותב גרא, כי לא עצם כיבוש הכפר עורר את תמתו מהתכנית - שלדעתו - הייתה

 מוצדקת ומחוייבת המציאות מן הבחינה האטטרטגית אלא מאי?

 הוא מפרט:

 ״.״ סלדתי מן הנסיון להציג את דיר־יאסין כנקודת-מפנה מכוונת במהלך קרבות תש״ח ומן

 הנסיון להצדיק את ריבוי הקדמות בתוצאות שבדיעבד: בריתת הערבים מישוביהס. סלדתי'מן

 ההתפארות במעשה, שהיה מכל הבתינות, מדינית ואנושית, מצער ומעורר רתמים. שנה לאהד

 ההתקפה על דיר-יםין, במרס ארבעים ותשע, הבעתי את דעתי על המאורע בועידה הראשונה,

 שהיתה גם האהרונה, של לת׳׳י. אמרתי לשואלים, כי דעתי לא נשתנתה במשך השנה; היא נשארה

 שלילית כשהיתה. אכן, ידע אני שבסערת קרב קורים דברים כאלה. הלוהמים אינם פועלים אז לפי

 תכנית ערוכה מראש. הם הורגים, כי תבריהם נפצעו ונהרגו לנגד עיניהם. הדם קורא באותו רגע

 לנקמה. זה קורה בקרב עמים רבים ובצבאות שונים. אך אין מעלים מקרים כאלה על נס״.

 תוצאות כיבוש דיר־יאםין

 כיבוש דיר-יאסין חרץ במידה רבה לא רק את פני המערכח בחזית ירושלים, אלא תולל מפנה

 במערכה כולה. כיבוש הכפר והשמועה על הרג תושביו וכותות ערביים, החדירו מורא ופחד בתושבי
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 האזור כולו וגרמו למנוסה בהלה של מאות אלפי ערבים אל מחוץ לגבולוח הארץ. שום פעולה לפני

 כיבוש דיר-יאסין ואתריו בהתמודדות העברית-הערבית של תש״ת, לא זכתה להדים נרתבים כמו זו,

 אשר חרגו מתחומי ירושלים הנצורה ואף מתהומי ארץ-ישראל, והבקיעו דרכם לעיתונות ולדעת-

 הקהל העולמית. הערבים טוענים עד היום כי בריחת הערבים מישוביהם בארץ-ישראל נגרמה

 בהשפעת הקרב וכיבוש הכפר דיר-יאסין.

 באשר לקרבנות הערבים, הביעה לחייי צער בכרוז שפורסם בניסן תש״ח, על שבין הנפגעים היו גם

 נשים וילדים, אבל זו אשמתם של הערבים, אשר לא נשמעו לאזהרות הלוחמים ולא פינו את כל הנשים

 והילדים. ואילו הלוחמים עשו את תובתם האנושית ואף למעלה מזה.

 בכיבוש הכפר נהרגו חמישה לוחמים: ביניהם, יוסף יגן(אלדד), איש לחייי אפרים יעקבי, גרשון

 מנוח, עמוס ברנס ויהודה סגל מהאצ״ל.

 עשרות לותמים נפצעו. באשר למספר הקרבנות של הערבים, ניטש ויכות בין המשתתפים בקרב

 שעדויותיהם סותרות את ההודעות הרשמיות המופרזות.

 מתוך כל המקורות הללו ניתן לקבוע, כי מספר הכולל של ההרוגים הערביים בדיר-יאסין לא עלה

 על 110 איש.

 טרגדיות בעת המצור

 בימי המצור על ירושלים התרחש בסניף לח״י מעשה טרגי ומצמרר, שגרם למרכז לח״י צער עמוק.

 הייתה זו הוצאתם להורג של שני פולנים, אשר נחשדו על-ידי אנשי לח״י בבגידה והלשנה לאוייב.

 מספר גרא:

 "נראה שמצור הוא קרקע-צמיהה נות לשגיונות של פתדים. אם היישוב כולו נתון היה במצור,

 היתה ההרגשה בירושלים — של מצור בתוך מצור. כאשר פגעו אהדים מאלפי הפגזים שהומטרו

 על ירושלים העברית במטרות תיוגיות, לא הוסבר הדבר ביד המקרה וההסתברות לא בעובדה

 שהיורים, בריטים, או תילי הלגיון התלכדו אך לפני זמן קצר בתשאיות בתוצות ירושלים, ומפות

 טובות מצויות בתיהם. הנפש הנצורה תפשה הסבר אהר ומצאה אותו בדמות מרגלים, המשוטטים

 כביכול בתוצות השכונות העבריות ומוסרים את ידיעותיהם לאויב בצנורות-קשר משוכללים. על

 רקע זה צמהה הטרגדיה של טוביאנסקי, שנידון למיתה בבית-דין שדה של ה״הגנה" והוצא להורג

 בידי כיתת-יורים. על רקע זה גם הוצאו בידי לת״י בירושלים שני פולנים: יאן תוליאניצקי וסטפן

 ארנולד. הראשון היה סגן קונסול של הרפובליקה הפולנית לפני מלתמת-העולם, הוא הכיר את יאיר

 והיה מוקסם מאישיותו ומתנניותיו. ברצונו לקדם את עזרת ממשלתו למלתמת השהרור העברית,

 המליץ הוליאניצקי על יאיר בפני שליטי־ורשה והריץ דו״תות מלאי אהדה ליאיר, לאצ״ל, בתור גורם

 שנכון לו עתיד גדול, ולרעיונות המנתים אותו. המלצות אלו קיצרו את דרכו של יאיר אל הגורמים

 המכריעים בפולין והוליכו להקמת הקשר, שנתן בסופו של דבר קורם לקציני הארגון מארץ-ישראל,
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 נשק בכמויות ניכרות וסיוע לעליה ה״בלתי חוקית״ של צעירים מפולין.

 יאיר שמר על ידידותו להוליאניצקי גם אתר נפילת פולין והיה משגר לו מפעם לפעם תשורה,

 לתג נוצרי או לתר לאומי פולני. לאתר נפילת פולין נותר הוליאניצקי ללא עבודה וללא פרנסה.

 קשרי העבר עם הבריטים עמדו לו בצרתו. הוא קיבל עבודה במשרד האופטרופוס על רכוש האוייב,

 שבעליו היו נתינים של ארצות האוייב או תושבי הארצות שנכבשו.

 יתכן שנמצאו אנשים אשר מעונינים היו בםלוקס של פקידים היודעים פרטים ופרטי-פרטים על

 עסקות שונות והם שדאגו להתדיר לשרות המודיעין של לה״י השדות, כאילו עוסקים השנים בריגול

 נגד היישוב העברי. הם גם דאגו לספק הוכתות לבסוס התשדות. השניים נלקתו להקירה, נדונהו

 למיתה והוצאו מיד להורג. לאיש מאנשי לת״י שטפלו בתיק הזה, לא אמר השם הוליאניצקי דבר,

 כאשר הגיעה הידיעה, אלי, באיחור, מתמת הניתוק, לא יכולתי להועיל עוד. רק לנשוך את שפתי

 מרוב צער על שכה עלה בגורלו של איש, שתרם תרומה השובה לקדום מלתמת השהרור העברית;

 ידידו של יאיר, שנהרג בכדוריהם של ממשיכי דרכו. בטותני שאך אשמת-שוא טפלו על הוליאניצקי

 ותברו, ומותם הוא אתת הטרגדיות שדרכה של מתתרת, כל מתתרת, רצופה בהן״.

 שינוי עמדתה של ארצות הברית

 בראשית שנת 1948 חל שינוי בעמדתה של ארצות-הברית בעניין החלטת כ״ט בנובמבר של

 האו״מ. אם כי הנשיא טרומן המשיך להתיהס באהדה להקמת המדינה היהודית, לא כן אנשי משרד

 ההגנה ומשרד החוץ, אשר היו תתת השפעתם של המעורבים בעסקי הנפט.

 נציגי משרד ההגנה, שהופיעו בינואר בפני ועדות הקונגרס האמריקאי, העידו על אפשרות של

 ערעור מעמדה של ארצות-הבריח במזרח התיכון אם היא תמשיך לתמוך בתוכנית החלוקה של ארץ-

 ישראל, והציעו לסגת מתמיכה זו.

 ג׳ורג׳ מרשל, שר ההוץ האמריקאי, טען בפני ועדת החוץ של הסנט כי תכנית החלוקה לא ניתנת

 לביצוע בלי כות בינלאומי, ודרכו קיימת סכנה לחדירת הסובייטים למזרת התיכון.

 ב- 19 במרס הודיע וורן אוסטין, נציג ארה״ב במועצת-הבטחון כי ארצו הזרה בה מתכנית החלוקה

 והציע להעביר את בעיית ארץ-ישראל לועדת הנאמנות של האו״מ, אשר תפרוש את חסותה על שני

 העמים, עד שאלה יתפשרו על פתרון מוסכם.

 לח״י ראתה את המצב החדש בהומרה והיא יצאה בהודעה אל הציבור על בגידת ממשלת ארצות

 הברית. היא קראה להגברת מלתמת-החרות, לפניה לאורינטציה פרו-סובייטיח ולהחלפתה של

 ההנהגה הציונית פושטת-הרגל:

 "ממשלת אמויסה נגדה

 תהא תשובתנו: הגברת מלתמת-התרות, פנייה אל ברית־המועצות, התלפת ההנהנה־פושטת-
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 אמריקה אמרה את דברה במועצת הבטחון.

 עתוני-הבוקר העבריים מתעים את הציבור. הם אינם מגלים את האמת שבהצהרה אוסטן

 האמריקאי. והאמת היא זאת:

 ממשלת ארצות-הברית הזרה בה מתמיכתה המפוקפקת בהתלטת האומות המאותרות. ממשלת

 אמריקה בגדה בעם העברי, היא ההליטה להכשיל אותנו, היא נכונה להקריב את העם העברי למולך

 של איילי הנפט.

 ממשלת טרומן ומארשל היא שותף לבווין ומזימותיו. היא עדיין לא רצהה יהודים בכלי-הנשק

 שלה. אולם היא אתראית לרצה ההמוני בארץ־ישראל. כי טרומן ומארשל תומכים במדיניות בווין

 ובפשעי קלגםיו בארץ, כמו שהם תומכים בדם ביוון.

 הצעות הנציג האמריקאי במועצת-הבטתון הן תכסיס-בגידה. כוונתן למנוע את הגשמת

 שאיפותינו. כוונתן להפקיר אותנו, להקיז את דמנו. מטרת מיניסטריון-המדינה האמריקאי היא

 להכניע אותנו. להעמיד אותנו על הברכיים. כדי שנבוא ונתתנן לתכנית מוריםון-גריידי. לתכנית

 ההשמדה האננלו־םכסית לעמנו.

 הממשלה האמריקאית עדיין ״איננה יודעת״, אם המצב בארץ מסכן את שלום העולם. היא

 מציעה ועדת־תקירה. הועדה תתקור, ובינתיים ישפוך העם העברי את דמו. ובינתיים יוסיף נשק

 בריטי בדולרים אמריקאיים לזרום לארצות-ערב. בינתיים יירצהו יהודים על-ידי כנופיות בריטיות-

 ערביות בנשק בריטי אמריקאי.

 ממשלת טרומן מציעה להקים עוד ועדה — למשא-ומתן עם בריטאניה. עם יהודים וערבים,

 כדי למצוא ״פתרון מוסכם״ לבעיית ארץ-ישראל. פירוש הדבר — ביטול התלטת האומות

 המאותרות. פירוש הדבר: פרשה נוספת של סהיטה ואיומים, סתיטת ויתורים מן הציונים — עד

 הסכמתם לגיטו-מוריסון ולבסיסים אנגלו-סכסים עד הכנעתו הגמורה של העם העברי.

 זה פירושן של ההצעות האמריקניות. זאת המזימה. זו הבגידה השפלה.

 בניין-הקלפים של מנהיגי הסוכנות מתמוטט. משתקי ה״פוקר״ יוצאים מן המשהק עלובים

 ומגותכים. הם נשארו ערומים. גם את מכנסיהם הפסידו במשתק.

 כולם שיתקו על הקלף האמריקני, כמו שכולם שיתקו מקודם על הקלף הבריטי. מבן-גוריון

 הסוציאל-דמוקדט עד פון־וייזל הריביזיוניסט. משרתוק איש מפא״י עד אבא אתימאיר איש אנטימא.

 מראביי סילבר עד גולדה מאירםון.

 היום תייבים כולם לתת את הדין על התעותם את הציבור. על םלפם את האמת, על עיוורונם

 וטפשותם הפוליטית.

 היום שוב יכיר הציבור כי ישנה תנועה פוליטית אתת אשר הכירה את האמת ואמרה אותה

 לציבור ללא כתל ושרק. לותמי תרות ישראל היו היהירים, אשר העריכו הערכה נכונה את הצהרת־

 ג׳ונסון במושב או״מ בהודש אוקטובר וקראו לה: הצהרת הבגידה. לותמי תרות ישראל היו היתידים

 אשר הזהירו את הציבור מן האכזבה הצפוייה לנו ממשלת טרומן-מרשל.
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 היום רואה הציבור כי אזהותנו לא היתה לשווא. כי האבהנה הפוליטית שלנו נתאמתה במלואה.

 לא יועיל עוד הטשטוש. לא יועילו עוד מעשיות על אודות השפעתו של וייצמן על טוומן. טוומן

 נסע לו למסע ברתבי היבשת האמדיקנית. אין לו פנאי בשביל וייצמן ובשביל סילבד.

 לא עזרו לציונים הצהרות-האהבה כלפי אמריקה. כמו שלא עזרו מקודם הצהרותיהם כלפי

 בריטאניה. לא עזרה כניעתם למארשל בשטה ההעפלה. שרתוק נכנע לסתיטה של אוייבינו וציווה

 להפסיק את ההעפלה מארצות מזרה אירופה. שרתוק ויתר על התביעה לגליל המערבי, ויתר על

 שטתים בנגב, ויתר על ירושלים. שרתוק נכנע ללהץ האמריקני מתוך תקווה לרכוש את אהדתה

 ותמיכתה של ממשלת טרומן. אך הוויתורים והכניעה רק הגבירו את תאבונה ללתץ, רק הוכיתו לה,

 כי אפשר להכניע את הציונים ולהעמידם על הברכיים.

 עתה גלויים הקלפים. אין עוד מקום לטשטוש ולאשליות. אין עוד מקום למטשטשים, לגונבי

 דעת הקהל. בראש העם אינם יכולים עוד להשאר העוורים והטפשים, הנכנעים והמוותרים. הם

 נכשלו להלוטין. הם תייבים להסתלק.

 מן הבגידה האמריקנית הייב הציבור להסיק את המסקנות. אין עוד לתיות באשליות, כי אמריקה

 תגיש עזרה. לא לנו מגישה עזרה ממשלת טרומן, אלא לבווין ורוצהיו. לא לצידנו עומד מארשל, אלא

 לצידן של כנופיות הרוצתים.

 אולם יש ביכולתנו להכשיל את המזימות האנגלוסכסיות, אם נגלה כוה-מלהמה ורצון־מלהמה.

 אם נודיע, כי התלטות או״מ אינן מתייבות אותנו יותר מאשר את הבדיה. אם נתרוץ את גורלנו

 בתוקף של עובדות, במו ידינו, ולא נהכה עוד להםדי האימפריאליזם האנגלו-סכסי.

 רק כתובת אתת עוד נשארה לנו אליה נוכל לפנות בבקשת עזרה — זוהי ברית-המועצות ובעלי

 בריתה, המעוניינות כמונו בהבטתת השלום באיזור זה, המעוניינות כמונו בסילוקם של מתרתרי-

 המלהמה האימפריאליסטים. המעוניינות כמונו בכשלונם של עבדי בווין ומארשל.

 לכתובת זו לא פנתה עד כה ההנהגה הצינות בגלל פתדגותה, בגלל התשש שלא יאשימוה ב״נטיות

 סובייטיות״. לכתובת זו לא פנתה גם האופוזיציה של הוד מעלתו בן-גוריון, לא פנתה ״מפלגת

 הפועלים המאותרת״, כי היא יודעת לבקר ולהתמיץ מליצות, אך תוששת מפני המסקנות, מפתדת

 מאתריות.

 לותמי תרות ישראל קוראים אל הציבור העברי:

 אל תלכו עוד אמרי המנהיגות הזקנה, אל תלכו גם אתרי האופוזיציה העקרה. שניהם נושאים

 באתריות על כשלונותינו.

 בגידתה של אמריקה נתגלתה בכל כיעורה. נפנה אל ברית-המועצות ונבקש את עזרתה לציוד

 כותנו הצבאי.

 ועל הכל: נילתם. נילתם למען תרות המולדת העברית. נילהם בההלטה נהושה: לנצת.

 אזרת עברי, צעיר עברי!

 הצטרפו אל אלה, אשר לא הרדימו אתכם באשליות. הצטרפו אל אלה, אשר דברם אמת, אשר

 כל דבריהם נתקיימו.
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 הצטרפו אל אלה, אשר ידעו ללתום בודדים, כי כך ציווה מצפונם, כי כך הורתה להם תבונתם

 הפוליטית.

 הצטרפו אל אלה, אשר קידשו את אמונתם בדם ובסבל.

 הצטרפו אל לותמי תרות ישראל.

 תנו לנו את תמיכתכם המוסרית והתומרית. היו אתנו בגוף ובנפש.

 אנו מבטיתים לכם:

 לותמי תרות ישראל ילתמו וינצתו, לותמי תרות ישראל יובילו את העם בדרך הפוליטית הנכונה,

 היתירה.

 הצטרפו אל לותמי תרות ישראל.

 במתתדת — ט״ו באדר א' תש״וז לותמי תרות ישראל״.

 שבועיים לאחר מכן הגיש אוסטין תיקון להצעתו והציע להזמין את נציגי שני הצדדים הלוחמים

 לדיון בהפסקח-אש ובשביחח-נשק, ודרש לכנס מושב מיוחד של העצרת.

 במושב המיותד, אשר התכנס ב- 20 באפריל, הציעה ארצות-הברית למסור את השלטון בארץ-

 ישראל לידי מושל כללי מטעם ועדת הנאמנות של האו״מ. לפי ההצעה, תנוהל הארץ על-ידי ממשלה,

 שלצדה יוקמו בית-נבתרים, שייבתר באופן יתסי של שני תלקי האוכלוםיה, וכן סנט שמספר ציריו

 יהיה שווה ליהודים ולערבים.

 למושל יהיו סמכויות של שעת חרום, יוענק לו כוח למשול גם ללא הממשלה, ויהיה רשאי לפזר

 את בית-הנבתרים.

 תוכנית זו שירתה את רצון הבריטים ומטרתם להמשיך את שליטתם בארץ-ישראל בתסות

 האו״מ.

 לח״י הודיעה כי נוכח התפתחות זו של מזימה אנגלו-אמריקאית, היא תמשיך להכות בבריטים על

 מנת לסכל את התוכנית ולהחיש את הסתלקוחם מן הארץ.

 כעבור יומיים כבר הותקפו יתידות של הצבא הבריטי.

- 6 חיילים. משוריין ונשקם של החיילים נלקחו שלל.  בכביש תל אביב-חיפה נהרגו קצין ו

 בעקבות חידוש החקפוח לח״י נגד הבריטים החליטה ה״הגנה״, אשר חששה מפתיחת תזית שנייה,

 לפעול נגד לת״י כדי להפסיק את הפעולות האנטי-בריטיות. ארבעה אנשי לחייי נחטפו בתיפה והותזקו

 בקיבוץ בית-אורן ומשמר-הים*. בתגובה, תטפו אנשי לת״י ארבעה מפקדים בכירים של ה״הגנה",

 ביניהם את האלוף אבידר. בסופו של דבר שני הצדדים שתורו את התטופים, עקב הסכם שנתתם

 ביניהם. בעצם, הסתיים בכך הסיזון ״הקטן" שהיה קצר הפעם.

, יפה תבואה(אילנה), ישראל תבואה(עזרא).  * משה ערמוני(נדב), שמעון בר-יהושע(זאב)
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 מדיו־יאםין עד העיר העתיקה

 בטרם סיום ״מבצע נחשון״, תקפו הערבים ב-13 באפריל 1948 שיירה של סגל האוניברסיטה

 העברית ו״הדסה״ שעלתה על הר-הצופים. בהתקפה נהרגו 78 ונפצעו 43 אנשים. הייתה סברה כי

 ההתקפה הערבית באה כתגובה על אירוע דיר-יאסין. הצבא והמשטרה הבריטית ידעו כנראה מראש

 על ההתקפה וגמרו אומר לתת לערבים לבצע אח הרצח - כותב בן-גוריון ביומנו. היה ברור כי הבריטים

 הם אשר איפשרו את נקמת-הדם הערבית.

 השגי מבצע נתשון היו: פתיחת הדרך לירושלים, כיבוש הקסטל ודיר-יאסין, נעזבו קולוניה ובית-

 איקסא, דיר-מוחסין נכבשה(אך פונתה), תולדה הערבית והכפרים בסביבה ננטשו על ידי הערבים.

 עם זאת, נמתחה גם בקורת על מחדלי המבצע, כגון אי-התרבת הבסיסים המרכזיים של הכוח

 הערבי בעמק עין-כרם, אשר הייתה מתסלת את האיום על ירושלים.

 על ״תטיבת הראל״ הוטל להשתלט עתה על נקודות תורפה, אשר סיכנו את השיירות לירושלים

 (״מבצע הראל״). נכבשו הכפרים סייס, בית-סופוק. בשיירה גדולה שעלתה לירושלים ב-20 באפריל

 עלו גם בן-גוריון, יצחק שדה ויצתק רבין, מפקד ההסיבה. השיירה הותקפה בדרך ובקרב נהרגו 15

- 44 נפצעו. נגרם נזק גם לעשרות משאיות.  מאנשי השיירה ו

 ״מבצע הראל״ הופסק ב-21 באפריל וחטיבה ״הראל״ הועברה לירושלים לסייע לחטיבת ״עציוני"

 להשתלט על בנייני ממשלה וחלקים מן העיר, אשר הבריטים התכוונו למסרם לידי הערבים עם פינויים,

 עוד לפני ה-15 במאי.

 לפעולת ההשתלטות ניתן השם ״מבצע יבומי״. יצתק שדה מונה למפקד המבצע. התכנית הייתה

 לכבוש חחילה את שייח׳ גיראת ושועפת ואתר כך את אוגוסטה ויקטוריה, תוך שחרור דרכים לתלפיות

 ולמקומות אהרים בעיר. כשבושש הפינוי הבריטי - שונתה התכנית. על הגדוד ה- 4 הוטל לכבוש את

 נבי-סמואל ועל הגדוד ה- 5 את שועפת, בית-תנינא והגבעה-הצרפתית.

 היה תשש מהתערבות בריטית אשר התגשם בנבי-סמואל, שם הותקף כוה מגדוד 4 על ידי

 הבריטים. 16 אנשי הגדוד שנפצעו, נרצחו על ידי הערבים, אשר הגיעו למקום בחיפוי הבריטים.

 כיבוש נבי-סמואל נכשל ושועפת אשר נכבשה, פונתה והגדוד ה- 5 חזר לבסיסו. בגזרה הזו נהרגו

 38 אנשים ונפצעו 43.

 בליל 24 באפריל 1948 השתלט הגדוד ה- 5 על שייחי-ג׳יראח, אך נכנע לכוח הבריטי, אשר תקף

- 32 פצועים,  את הגדוד בנשק כבד ובטנקים, ונאלץ לסגת להר-הצופים. אבידות הגדוד היו 3 הרוגים ו

 רובם מהאש הבריטתי.

 כאן נסתיים ״מבצע יבוסי״ בהשגים דלים. יצתק שדה עזב את ירושלים.

 בין 30-26 באפריל ערך הגדוד ה- 4 של הראל התקפות על שכונת קטמון. ב- 30 לתודש נכבשה

 עמדת סן-סימון אתרי קרב עז. בקרב נהרגו 20 איש ונפצעו 83. אבידות הערבים הסתכמו ב- 80

- 150 פצועים.  הרוגים ו

 ב- 3 במאי תקפו חיילי הראל את אוגוסטה ויקטוריה, אך ההתקפה נכשלה. בקרב נהרגו 5 חיילים
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 ונפצעו 11.

 כיבושה של קטמון פרץ את הניחוק משכונות הדרום.

 עם סיומו של ״מבצע יבוסי" הוטל על חטיבת ״הראל״ להשתלט על המשלטים בדרך שננטשו לאחר

 הפסקח מבצע ״הראל״(מבצע ״מכבי״).

 ב-9-8 במאי השתלטו הגדוד 51 של ״גבעתי״ על רוב המשלטים שבדרך ועל המרחב בין הולדה

 ולטרון. ב-13 במאי החלה הפגזה גדולה של ״צבא ההצלה״ על כוחות גבעתי, בסיוע שריון בריטי

 ממשטרח לטרון.

 אבידות גבעתי הסתכמו ב- 21 הרוגים, פצועים ומשוריינים, משאיות ואוטובוסים.

 לקראת הפינוי הבריטי הצליהו כותות גבעתי, ב- 15-14 במאי לכבוש את אבו-שושה ואל-

 קובאב.

 הבריטים הוצאו מן האזור ב- 15 במאי. בתזית נוצר הלל ריק, אך הפיקוד היהודי לא השכיל

 להשתלט על השטח. גם לטרון ודיר-איוב שנכבשו קודם לכן - ננטשו מאוחר יותר.

 עם נסיונו של הלגיון הערבי לכבוש את ירושלים, נצטוותה חטיבת ״הראל״ לעלות שוב ירושלימה.

 כך נסתיים מבצע ״מכבי״.

 לאחר ההכרזה על המדינה, השתלט הלגיון הערבי על עמק איילון, עם משטרת לטרון במרכזו.

 מצפון לרמאללה פעל חיל המשלוח העיראקי ומדרום לירושלים פעלו הכוחות המצריים.

 ירושלים הייתה נצורה והכביש אליה היה חסום. במטכ״ל הוחלט לכבוש את לטרון כדי לפתוה את

 הכביש לירושלים(״מבצע בן—נון").

 ב-23 במאי התלה ההתקפה על לטרון על ידי הטיבה 7, שזה עתה הוקמה, לרוב מעולים הדשים.

 ההתקפה נכשלה ובה נפלו 73 היילים.

 למחרת כבשו הירדנים את הראדר. בקרב זה נפלו 19 תיילים מתטיבת הראל ועציוני.

 התקפה נוספת של כוח"בן-נון״ בפיקודו של הקולונל מרכום, שנערכה ב-31-30 במאי, נכשלה אף

 היא. בהתקפה זו נהרגו 54 תיילים.

 בסוף המבצע נתגלתה ״דרך בורמה״, ששימשה פחרון חליפי להעברת אספקה וציוד לירושלים.

 ב-8 ביוני נערכה התקפה שלישית על לטרון על ידי תטיבת ״יפתח". עקב טעות בזיהוי משלטים

 נקלעו הכוחות באש האויב ונאלצו לסגת תוך אבידות(מבצע ״בן-נון״).

 למתרת, ב-10 ביוני, השתלט כוח הלגיון על קיבוץ גזר והחריב אותו, תוך שהוא ביצע מעשים

- 31 נלקתו בשבי.  ברוטליים באנשים. 24 מחברי הקיבוץ נהרגו ו

 בבוקרו של ה-10 ביוני נורה עקב טעות מפקד חזיח ירושלים, הקולונל מרכוס.

 לאחר שתכנית ד׳ של המטכ״ל לגבי ירושלים, עם פינוי הצבא הבריטי, נתגלתה שאיננה ניתנת

 לביצוע במלואה, תוכננה תכנית מתוקנת על ידי מפקדת המהוז, שנקראה בשם ״מבצע קלשון״ בגלל

 שלושת כיווני המבצע. המבצע ביסודו היה הגנתית ומטרותיו היו קיצור קווי ההגנה על ידי השתלטות

 על שטחים תוצצים.

 כיווני ההתקדמות היו(א) מקטמון דרומה לעבר שכונח מקור-חיים ותלפיות (ב) ממרכז העיר,
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 בכיוון שער יפו: (ג) מבית-ישראל, אל האוניברסיטה העברית ובית-חולים"הדסה״.

 לפי התכנית המקורית הועלתה גם אפשרות התחברות אל העיר העתיקה, לשבירת המצור על

 הרובע היהודי.

 בעקבות הסכם ארצי בין ״ההגנה״ והאצ״ל, הגיעו כותות ה״הגנה״ לידי הסכם מקומי עם מפקדת

 האצ״ל בירושלים (13.5.48). לפי ההסכם ימשיך האצ״ל בקיומו העצמאי, אך יחידותיו יפעלו תחת

 פיקודו של מטה ה״הגנה". הורכבו צוותי-קרב לשם השתלטות על אזורי הבטתון המתפנים מהבריטים

 ועל השכונות הערביות בדרום העיר.

 לח״י בירושלים לא הגיעה לידי הסכם עם שלתיאל בגלל תנאים המגבילים הנדרשים. אף על פי כן,

 לח״י התכוננה להגיע לתיאום עם כל הכוחות שיפעלו באזור לאחר פינוי הבריטים, מתוך כוונה ברורה

 לפרוץ אל העיר העתיקה ואל הר-הבית.

 בעיית ההסכם לשיתוף פעולה בין הארגונים נתפסה במרכז לת״י, לא כבעיה צבאית גרידא, אלא

 גם כפוליטית שביסודה התמקד עיקרון המרות הלאומית.

 התייתס לכך ה״מעש" - בגליון כ״א ניסן תש״ת:

 ״רבים תמהים:

 כיצד בכל אותה פרשה שהסעירה את דעת הקהל בשבועות האתרונים, בפרשת ההסכם בין

 ה״הגנה״ וה״פורשים״ דובר רק על הסכם עם האצ״ל, ולת״י לא נזכר כלל?

 היו שפירשו: עם לת״י יהיה קל יותר להגיע לידי הסכם, כי לת״י תשוד פתות בנטיה ל״ימין׳/

 ולת״י הרי הכריז מזמן על מיפנה כלפי פנים, על הכרה ב״ממשלה״ וב״צבא״.

 והיו שפירשו להיפך: לה״י הרי קיצוניים יותר. עם לה״י אין סיכויים רבים להגיע לידי הסכם.

 על הצד ״ההיסטורי״ שבדבר. אם היה משא ומתן עם לת״י וכיצד היה ולמה לא היה בצורה שהיה

 עם האצ״ל, לא נדבר היום. יבוא יום וגם פרשה זו תגולל.

 כמובן שלא נבוא גם לדון על האצ״ל ועמדתו, אין זה מעיניינינו. תנאי ההסכם הם סודיים, על כן

 אין לדון עליהם לא בהיוב ולא בשלילה.

 מוטב על כן שנדון בבעייה מבהינה עקרונית.

 היו שהפכו את ה״פרישה״ מאת ה״מרות״ לבעייה עקרונית. אנו שוללים גישה כזו. אין הפרישה

 עיקרון ואין המרות קדושה. יש והמרות היא רצוייה מכל, ויש והמרות היא...פשע. העם הגרמני,

 למשל, הוא עם ממושמע מאוד, עם שטבעו לו בטבעו את הערצה לתוק, לכל תוק. התוצאות ידועות.

 בשם המרות ידוע לנו לאן הוביל פטן את הצרפתים, ועדיין לא שמענו שיהודים יגנו את דה-גול על

 הפרת המרות. היום — לעג ההיסטוריה! — דה-גול מעמיד הכל על המרות! וכדאי שוב ושוב

 באלה הימים דווקא, שכה מרבים להזכיר בקדושה את מורדי הגיטאות, לשאול שאלה פשוטה: האם

 מורדי הגיטאות קיבלו את המרות או פרשו ממנה?

 אנו תוזרים שוב ושוב על אותם הנימוקים, כי שוב ושוב משתמשים נגדנו ב״שם המפורש״ הזה

 "מרות" כעיקרון.

 ובכן, אנו מוכנים במצב מםויים, בתנאים מםויימיס לקבל את המרות כי אין אנו ״פורשים״
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 עקרוניים. אך לא היתה לנו ולא תהיה לנו המרות עיקרון אף פעם. תמיד שאלנו ותמיד נשאל:

 מרות למה?

 ודווקא הכינוס האהרון של הוועד הפועל הציוני נתן לנו הזדמנות טובה להעמיד למבתן את

 ה״מה" הזה של ה״מרות״. רק אגב נעיד, שמתוך שלוש ההתלטות העיקריות של הכינוס: העצמאות,

 ההסכם והמלווה, נדמה לנו, משום מה, שרק המלווה הותלט ברצינות ויוגשם ברצינות.

 המחר לדעתנו הוא, ששתי השאלות העיקריות נידונו להוד. ההכרזה על העצמאות — להוד.

 ההמלטה על ההסכם — לתור.

 על כל פנים תמהים אנו על האצ׳׳ל שמעצמו, או על ידי אתרים, לא עשה את הנסיון לקשר את

 הדברים.

 על כל פנים אנו כך מתייהסים לבעייה.

 לדידנו זוהי בעיית אתת. ואנו אומרים בפשטות:

 תהיה עצמאות — תהיה גם מרות. כך הודענו לפני תודשים רבים. תהיה מדינה — לא יהיו

 ארגונים מזויינים. במדינה העברית יהיה רק צבא עברי אתר.

 בתכלית הפשטות.

 ומה בינתיים? שואלים. גם זה הוא לדעתנו ברור מאוד. בינתיים תייבת להיות מלהמה לעצמאות,

 ואס העצמאות מחייבת מרות, על אתת כמה וכמה שהמלתמה לעצמאות מתייבת אותה. ואנו

 מצהירים בזה:

 אנתנו מוכנים לקבל את המרות למלתמת העצמאות.

־ 16  אם המוסדות הציונים התליטו להקים את המדינה העברית ואת הממשלה העברית ביום ה

 במאי, אנו מברכים ההלטה זו ואנו שואלים: האם תקימו אותה גם נגד רצון הבריטים, גם נגד רצון

 האמריקאיים, גם נגד רצון הרוב של האו״מ? או כוונתכם היא רק להקים אותה נגד רצון...קאוקג׳י?

 זו השאלה כולה.

 כי המניעה האתרונה להקמת המדינה לא תבוא מידי הערבים. האם, בסופו של דבר, הערבים

 מונעים בעדנו כבר היום להוות מדינה? האם הערבים סוגדים בעדנו את שערי הארץ להעלאת

 אתים?

 ואנו שואלים:

 מה יהיה ב- 16 במאי? מה יהיה אם במקום ה׳׳מאנדאט" יוכרז על אתה סטטוס מדיני אתר, זמני

 או לא זמני, נאמנות יתיד או נאמנות רבים, כל צורה שהיא ורק לא עצמאות עברית, האם תקום

 העצמאות הזו או לא תקום?

- 29 בנובמבר היתה כלולה ההלוקה והיתה כלולה ׳׳המדינה״. ורבים אמרו: נקבל  בהתלטת ה

 את ה״וזלוקה״ בגלל ״המדינה״. עכשיו נוצר מצב כזה: להלוקה — מסכימים הכל. למדינה —

 מתנגדים. והשאלה: האם מתייבת אותנו גם מתציתה של התתלטה?

 בכינוס הועד הפועל הותלט על עצמאות ועל מרות. ואנו אומרים: עם כל תשבונות העבר, עם כל

 הפקפוקים לעתיד, עם כל אי האמון להנהגה ועם כל הוסר הבתירות הדימוקראטיות בתנאי הכיבוש
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 הבריטי, אנו מוכנים לקבל את המתצית השניה. את המרות לטובת המתצית הראשונה, העצמאות.

 אלא שמותר לנו לשאול:

 האם על העצמאות שהוהלט עליה תהיה גם מלהמה?

 אם לבין ה״ממשלה הזמנית״ יגש משוריין בריטי ויבקש את האדונים ה״מיניםטרים״ לרדת

 מהכסאות, האם יגורשו הקלגסים שבמשודיין(בריטיים, או אמריקאיים או פנמיים) על ידי הצבא

 העברי או לא?

 מותר לנו לשאול:

 האם תתייב אותנו המרות להסגיר את הנשק לאיזה שהוא צבא לא עברי? ואם ב- 16 במאי

 יעמדו תיילים זרים לפני שער שדונה וירצו להיכנס, האם ״הממשלה העצמאית״ תתן להם להיכנס

 או לא?

 את השאלות האלה אנו שואלים בגלוי ובפשטות.

 אין אנו מתעניינים בהרכב הפיקוד ולא בבעיית הענקות כספיות ולא בשאלת פעולות עצמאיות

 או ממוזגות. אנו היינו רוצים לשלות את לותמינו לשורות הצבא העברי לא כיתידות אבטונומיות,

 אלא כיתידים, כאזדהים עבריים הממלאים את תובת השרות לצבאם.

 זאת אנו רוצים, אלא שאנו מתנים תנאי אתר, תשוב מאוד. אנו רוצים לדעת אם זה יהיה צבא,

 צבא כצבא כל עם עצמאי באמת, היודע שתפקידו להגן על ארצו בפני כל פולש, ערבי או יפני או

 בריטי או אמריקאי ושאינו מנית נשקו ללא קרב.

 מכאן כל פשטות יתסנו לבעייה. מכאן השילוב שאנו משלבים את שתי ההתלטות של הוועד

 הפועל הציוני.

 היינו ״פורשים״ כל כך הרבה שנים נהיה פורשים עוד הורש. אין אסון. ובעוד הודש יעמדו אלה

 התובעים ״מרות״ במבהן. האם תובעים הם ״מדות״ לשלטון העברי העצמאי או לאיזה"ממשל״ או

 ״רשות״ או ״מועצה״ שישמשו מתווך בין היישוב העברי לאיזה שלטון זר הדש.

 וכשם שאנו דנים בכל הבעיות באתדותן ובשילובן שלא בהפשטה, כן גם נדון בבעיית זו. כשם

 שאין אנו רואים בערבים אוייב לתוד ובבריטים אוייב לתור ובאימפריאלתם האמריקאי אוייב לתוד

 כי אם אוייב אהד, כן אין אנו יכולים לדון בההלטה אתת של המוסדות על עצמאות לתור ועל

 התלטה שניה לתור. אס תהיה מלתמה לעצמאות, תהית מרות למלתמה.

 ובקרוב, בקרוב מאוד, ניתכת מי המסכן מי המסכל באמת את העצמאות. ואז גם נראה את המסכל

 הזה, במפריע הזה תהיה מלהמה. אס יעמדו התובעים מרות במבתן הזה יהיו ראויים למרות.

 ואם לא — ברוכה הפרישה וירבו פורשים בישראל, כי ירבו לוהמים לעצמאות״.

 בנוסף לתכנית ״קלשון״ הייתה קיימת עוד תכנית. הייתה זו תכניתם של מניני העיר העתיקה,

 אשר קיבלה את הכינויי ״מבצע שפיפון״. תכנית ״שפיפון״ כללה שלושה שלבים: תפיסת עמדות הצבא

 הבריטי, השתלטות על עמדות בין הרובע היהודי לרובע המוסלמי ופיצוץ בתים למניעת הסתננות

 הערבים חזרה. הייתה זו תכנית הגנתית ללא כוונת כיבוש הרובעים הערבי והארמני וגם לא כיבוש
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 הר-הבית.

 הבריטים פינו את עמדותיהם ב-13 במאי ויצאו מן העיר העתיקה. הכוחות היהודיים נצטוו לתפוס

 את עמדות הצבא מבלי לפתוח באש. רק לאתר שנורתה אש על העמדות שנתפסו - הושבה אש נגדית,

 אך קרוב לתצות נצטווה מפקד הרובע להפסיק מייד את האש.

 למחרת, ה-14 במאי, בו היה צריך להתבצע שלב ב׳ של המבצע, כיבוש מושב הזקנים ופצוץ בתים

- לא בוצע בשל צו הפסקת האש ובנימוק שבשמירת כללי הפםקת-האש תלוי המשך השיירות בתםות

 ״הצלב האדום״. הכנסייה היוונית ברובע הארמני פונתה, על פי פקודת מפקד המתת.

 ב-15 במאי ננטשה עמדת שער ציון לאחר שהותקפה. על אף הפסקת האש נורו על הרובע היהודי

 פגזי מרגמה והושלכו מטעני תומר-נפץ. בקשת המגינים מהמא״ז להפגיז את הרובע המוסלמי לא

 נענתה בנימוק של ניהול משא ומתן ״מטעמים פוליטיים״. למרות התקפות הערבים הגוברות, לא

 בוצעו שלבים נוספים של ״מבצע שפיפון״.

 "מבצע קלשון״ החל ב-14 במאי 948ו.

 ״בקלשון צפון״ נתפס ב-4ו במאי בית-הספר לשוטרים ובוצעה השתלטוח על ביה״ח האיטלקי,

 משטרת מאה-שערים, מעון השוטרים, המוזיאון הישן, מגרש הרוסים, הדואר, בנייני ג׳נרל ואפ״ק.

 בית-הטפר לשוטרים נמסר לאצ״ל. כות לת״י כבש את בניין ברקליס ובית התנ״ך.

 ״בקלשון דרום״ בוצעה השתלטות על טלביה והדירה למושבה הגרמנית.

 כך נכבש ״אזור הבטחון״. הכוחות חברו עם הר הצופים וימין משה.

 לעומת זאת, השתלטו הערבים על השכונה הגרמנית, בקעה, ביה״ח הממשלתי, בית הדפוס

 הממשלתי, תחנת הרכבת ומחנות ״אלנבי״ ו״אל אלמין״.

 ב-5ו במאי נכבש ״בקלשון צפון״ בית התולים הממשלתי והחלק הדרומי של שיית׳-ג׳יראת.

 האצ״ל תפס את בנייני ״נשאשיבי״ ו״אנטוניוט״. כות לת״י השתלט על מתתם נוטרדם והדואר הישן,

 אך נאלץ לנטוש לאתר שספג אבדות כבדות.

 ״בקלשון דרום״ נכבשו מחנה ״אלנבי״ וחחנת הרכבת. הערבים החלו לנטוש את בקעה והמושבה

 היווניח.

 באזור ״קלשון צפון״ הצליחו הערבים ב-16 במאי, לאחר התקפת-נגד, לכבוש חזרה את חחנת

 המשטרה במאה שערים והמוזיאון הישן.

 כות ערבי הסתער על בית התנ״ך ובניין ברקליס וכבש את מלון ״דורותי״. תותחי הלגיון הפגיזו

 נקודות בעיר.

 ״בקלשון דרום״ הצליחו הכוחות היהודיים לכבוש את בית-הדפוס הממשלתי, תחנת החשמל

 ומחסני הרכבת.

 ב-17-16 במאי תפסו כוחות ״קלשון הצפון״ את המרכז המסחרי וביח-טאנוס. הערבים נאלצו

 לפנות את גזרת ברקליס ורתבת אלנבי.

 מלון ״דורותי״ נכבש בתזרה. פוצצו מעון השוטרים והמוזיאון הישן.

 כותות ״קלשון הדרום״ כבשו את בית-הדפוט הממשלתי.
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 באזור ״קלשון צפון״ נכשל נסיון ב-18-17 במאי לפרוץ לעיר העתיקה דרך שער יפו. כוחות ״קלשון

 דרום״ כבשו את הר-ציון ומנזר סנט-קליר שממערב תוות הלימוד וכן נכבשה שכונת אבו-טור.

 ב-19-18 במאי נכבש מתדש מנזר נוטרדם ״בקלשון צפון״. נכשל נסיון כיבושו של מגזר רוקפלר.

 כותות ״קלשון דרום״ פרצו את שער ציון ונוצרה הבירה לשעות אתדות עם נצורי הרובע היהודי, אך

 הלגיון הערבי הש להגיע לעיר העתיקה, השער נסגר וגורל יהודי הרובע נתתם.

 כותות ״קלשון מרכז" הוכפפו למפקדת ״קלשון צפון״ ופעלו לפי התכנית במרכז העיר בעיקר

 במגרש הרוסים, בניין ג׳נרל, הדואר המרכזי, בניין בנק אפ״ק ובניין ברקליס.

 פני לח״י לעבר העיר העתיקה

 ב- 13 במאי נודע למודיעין של לח״י כי הצבא הבריטי עומד להקדים אח הפינוי ביום אחד. הידיעה

 הועברה ליהושע זטלר, מפקד לח״י בירושלים, אשר הורה לכניסה האנשים ליד בניין ג׳נרלי, אשר היה

 כבר פנוי. משם המשיכו אנשי לח״י אל בניין הדאר, שגם היה פנוי. בניין ברקליס עדיין היה תפוט על-

 ידי הבריטים. קבוצת אנשי ה״הגנה״ עיכבה את התקדמות הכות. רק בשעה 3 בלילה הצליתו לעבור

 4 אנשי לת״י, אך אז נפתחה עליהם אש מצד הערבים. הקבוצה הצליחה לתפומ את מלון פאטט, כדי

 לתפוס עמדת היפוי על הלוחמים שיעלו על בניין נוטרדם.

 אתר הצהריים השתלט כות לת״י על בניין ברקליס ומשם צלפו הלותמים על עמדות הערבים כל

 הלילה.

 מטרת לחייי הייתה פריצה לעיר העתיקה וכיבושה. דוד גוטליב, עמיתי, ממפקדי לת״י מספר: ״יצרנו

 מעין קו תזית: נוטרדם-ברקלים בנק והלאה. התלטנו להתקדם לעבר התלק של נוטרדם הגובל

 בהומה, לא רהוק משער התדש, הבנוי בתומה המערבית".

 למתחם נוטרדם שני חלקים: אחד, מנזר האתיות הגובל בהומה והשני, בית-החולים. מעל הבניין

 היה מגדל גדול שממנו ניתן לתלוש על העיר העתיקה ועל כל האזור.

 המקום נכבש על-ידי קבוצת לותמים תחת חיפוי הירי של הכוח, שהתזיק בבניין הישן של הדואר.

 הקרבן הראשון שנפל חלל היה"יענקלה״, יששכר הוברמן, לוחם ללא חת, שיצא עם יהושע זטלר

 למנזר נוטרדם. השניים עלו על הגג בכדי לצפות אל העיר העתיקה. הם גילו משתאים כי העיר טרם

 נכבשה על ידי הלגיון. לפתע פגע ביענקלה כדור צלף ערבי. יהושע נשא את תברו המדמם למוות על

 גבו במורדות המדרגות התלולות אל מקום הריכוז בקומה התחתונה. יענקלה הוציא את נשמתו כעבור

 זמן מה. הרוגה נוספת הייתה רתל זלצר(עופרה) שבאה ללת״י מהפלמ״ת.

 ביום השני לקרבות ב-15 במאי מצבם של הלוהמים בנוטרדם הלך והחמיר. קבוצת אנשי לת״י

 בגן הציבורי נפגעה מפגיעת רימון. ניתנה הוראה לפנות את הבניין. אנשי ה״הגנה״ הודיעו כי צלפים

 ערבים פגעו תוך שעות אתדות ב- 20 אנשי לה". גם בניין הדואר הישן פונה והלותמים תזרו לבניין

 ברקליס, חוך שטיפח אש עזה מעל החומה. לפני הפינוי הודיעו לוחמי לה״י כי בשל הפגיעות הקשות



רות ישראל ר תולדות לוחמי חי פ  486 | ס

 ומחסור בתחמושת, מתקשים להתזיק בכל הבניינים שכבשו וביקשו תגבורת מה״הגנה״. אך התגבורת

 הגיעה באיחור רב.

 יהושע זטלר מיהר אל דוד שלתיאל כדי לשכנעו לפרוץ לעיר העתיקה בטרם יגיע הלגיון לשם.

 מספר יהושע:

 ״אמרתי לו, לשלתיאל, זו הזדמנות בלתי תוזרת. הלגיון איננו. בוא ונכבוש את העיר העתיקה.

 תן שכם. הוא ענה לי: מה אתה דואג לעיר העתיקה? אתם קובעים את העניינים? יש ממשלה

 והם דואגים... והנצורים בעיר העתיקה? שאלתי. יש להם מספיק מים, אוכל ותתמושת ומספיק

 אנשים - ענה. הלגיון לא יכול לפלוש עם המשוריינים בין הםימטאות.... בבוא העת נעשה את זה.

 היום לא נלך. הגבתי: ננסה להציל אותם... והוא: בשום פנים ואופן לא! ראיתי היוך ציני על פניו -

 אומר יהושע... כותותינו לא הספיקו לכיבוש העיר העתיקה, אבל קיווינו שהערבים יתהילו לברוה

 והאהרים ילכו אתרינו״.

 יהושע זטלר לא התייאש. הוא מיהר אל יצתק גרינבוים, אשר עמד להתמנות לשר הפנים. יהושע

 אמר לו כי זו הההזדמנות האהרונה לכבוש את העיר העתיקה, אך גרינבוים השיב כי יתכן שהוא צודק,

 אך יש החלטה בממשלה שלא לכבוש את העיר העחיקה מחשש ״שלא לעורר את העולם הנוצרי

 נגדנו״.

 ביום ראשון ב-16 במאי כונסה מסיבח עיחונאים על-ידי מפקדח ה״הגנה" בירושלים, בה נמסר

 תיאור הקרבות בימים האתרונים, אך אף מילה לא נאמרה על פעולותיה של לח״י.

 יום לאחר מכן כינס מפקד לת״י בירושלים את הכתבים. הוא סיפר כי בפגישת מפקדי ה״הגנה״,

 האצ״ל ולת״י בליל שבת, תבעו נציגי לת״י את שתרור העיר העתיקה בהתקפח בזק.

 עיקרי הדברים פורסמו ב-19 במאי בהודעת לת״י לציבור תתת הכותרת ״הקרב על ירושלים״:

 ׳׳הקוב על ירושלים

 הקרב על ירושלים מתנהל בשעה זו בכל עוזו. בשערי ההומה מתאמצים כותות עבריים לפרוץ

 להם נתיב לעיר העתיקה ולבוא לעזרת הנצורים המתזיקים מעמד בשארית כותותיהם.

 בתוך העיר העתיקה קיבלו הכנופיות תגבורת של אנשי הלגיון והייליס עיראקיים. בצפון גובר

 הלהץ על אגשי הלגיון המסתערים על עמדות ומגינים בשייך ג׳יראת. המערכה על ירושלים נכנסה

 איפוא לשלב ההכרעה.

 ירושלים משלמת מהיר יקר עבור אפס המעש ואזלת היד שגילו מצביאי ה״הגנה״ ואצ״ל גם יהד

 בימי הקרב הראשונים, בהם עמדו מנגד וסרבו לתאם פעולה עם לותמי תרות ישראל שהדרו עמוק

 לשטה הערבי.

 אם כי לא שעת תשבונות שעה זו, אין אנו יכולים להעלים מעיני הציבור את פרשת המלתמה

 של לותמינו בימים שישי ושבת. ימים שהיו יכולים להיות ימי הצלה ושתרור העיר העתיקה ותיסול

 כל פעולות ההתנגדות מצד הערבים בתתומי ירושלים כולה.

 ביום שישי, ה׳ באייר, עם תתילת פעולות הכיבוש של האזורים שנתפנו על ידי הבריטים, זינקו
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 לותמי תוות ישואל אל מעבו לאזווים אלה. ובשני טווים העמיקו תדור. לותמינו כבשו את בניני

 תבות האוטובוסים הלאומית ׳׳נשיונל בס קומפני״ ואת בנק בדקלים על שני אגפיו, התבצרו בעמדות

 אלו וערכו כותותיהם לכיבושים נוספים. בליל שבת, עם גמו כיבושים אלו, התקיימה פגישה בין שני

ק בשטת  נציגינו לבין מפקד ה׳׳הגנה״ לתאם פעולה לאורך כל התזית ובעירק להתקדם בהתקפות מ

 המרכזי, במטרה לפתות את הדרך לעיר העתיקה ולשתררה מהמצור בו היא נתונה מאז ההתפרעות

 הערבית. נציגינו הדגישו לו כי המבוכה בקרב הערבים גדולה, כי היתה אמנם התנגדות, אך לא

 התנגדות סדירה, וכי פעולת הפתע שלנו יצרה תוהו ובוהו מוהלט, וברור שפשע להמשיך לתכות

 יותר ולאפשר על ידי כך לערבים לערוך את כיתותיהם מהדש.

 לאהד שמפקד ה״הגנה" סרב לתאם פעולה בכיוון זה, בטענו, כי כמות המזון בעיר העתיקה

 מספקת, כי יש להם כותות מספיקים, ושאין להשוש לכיבושה על ידי הערבים, היות ואין גישה לשם

 על ידי משורייני הלגיון הערבי. לאור סירובו זה הזהירו נציגינו תמורות את מפקד ה׳׳הגנה״ והדגישו,

 שבאם לא ייעשה הצעד ההשוב הזה לשתרור העיד העתיקה בהקדם, עלולה ליפול וסופה כסוף גוש

 עציון.

 מפקד ה׳׳הגנה״ לא שעה לאזהרתנו ואף סרב להעמיד לרשותנו כמות מינימלית של כלי נשק

 בבדים, כדי שנפלם דרך זו בכותות עצמנו.

 למרות היותנו בודדים במערכה, האתרים ההליטו לא להתקדם יותר ולהסתפק בהתזקת המינים

 שפונו ע״י הבריטים בלבד. למרות זאת, התקדמו לותמינו ביום שבת עם שתר בשני ראשי תץ לעבר

 שער יפו ושער שכם. לוהמינו התקדמו מגוש בתים אהד למשנהו, וקרב קשה התנהל בין לוהמינו

 לבין מאות פורעים ערביים בכל םימטא ובכל בניין בשטה.

 מאהר שהאוייב הרגיש שכל הפעולה מתנהלת בשני הכיוונים האלה בלבד, הטיל לתזית הזאת את

 כל הכותות שהיו ברשותו, וכמובן שבלי הנשק הכבד לא יכלו לוהמינו להלום בו ולהנתית את המכה

 המכרעת כדי להדור לעיר העתיקה.

 בקרבות אלו, נפלו ארבעה מטובי לוהמינו:

 יעקב, יהושע, עפרה וגבריאל.

- 32 איש, 8 מהם קשה.  מספר פצועינו עלה ל

 גם בשעה קריטית זו לא נפל לבס של לותמינו והם המשיכו לההזיק מעמד בעמדותיהם הקיצוניות

 שליד ההומה, מתוך תקווה שיוכלו למשוך למערכה את אנשי שני הארגונים האתרים, ושוב נעשה

 נםיון, הנסיון האתרון, להשפיע על מפקד ה׳׳הגנה״ ומפקדי אצ׳׳ל להיכנס למערכה, להרחיב את

 התזית, לרתק את הכוחות הערביים במקומות אתרים ועל ידי כך לאפשר ללותמי תרות ישראל

 לפרוץ לעיר העתיקה.

 בצהרי יום השבת, התקשרנו שנית עם מטה ה׳׳הגנה״ ודרשנו ממנו בכל תוקף להיכנס לקרב,

 לפתות שיכבשו את המרכז המםתרי, שהיה בשעות אלה ריק מאדם. הסברנו להם שעל ידי כיבוש זה

 לא זו בלבד שהיו כובשים את שער יפו בקלות יתרה ומשתקים על ידי כך את התהבורה הבינעירונית,

 אלא יתר על כן: על ידי הרתבת התזית היו מתלישים את ההתנגדות הערבית בקטע שלנו ומאפשרים
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ו את העיר העתיקה.  לנו לשתו

 תשובת מטה ה׳׳הגנה״ שבאה באיתור של שעתיים, שעתיים גודליות בהן התזקנו בעמדותינו

 הקיצוניות ביותר ליד ההומה וסבלנו עיקר אבידותינו בהרוגים ובפצועים, תשובת ה״הגנה״ היתה

 קצרה ולקונית: ״אנו מוכנים לתת לכם עזרה בתנאי אתד בלבד, שתנטשו את עמדותיכם הקיצוניות

 ותסוגו עד לבנין בנק אפ״ק, כי זוהי לפי תכניתנו צריכה להיות העמדה הקיצונית ביותר״.

 למרות עקשנות פושעת זו מצד מפקדת ה״הגנה״, למרות שהיה זה איבוד לדעת ממש להמשין

 להתזיק בעמדות מסוכנות אלה בכותות עצמנו — למרות זאת, ההזקנו מעמד עד הערב, בתקווה

 שסוף סוף ישנו הכותות האתרים את המצב ויכנסו אף הם למערכה.

 מצביאי ה״הגנה״ שתטאו את התטא הכבד הזה בוותרם על השעה הגורלית של כיבוש ירושלים

 ושהרור העיר העתיקה מן הכנופיות והפושעים למיניהם(הם עושים זאת עתה באיהור זמן ומשלמים

 דם יקר), הרעו לעשות בלהשם להישות כזב על המערכה הזאת, סיפרו כאילו אנשי ה״הגנה״ הצילו

 37 מלותמי תרות ישראל שהסתתרו באהד המרתפים, כאילו 5 מלותמינו נפלו בשבי וכי מספר

 אבדותינו עלה לשבעה עשר איש ומספר פצועינו לאין ספור. מצד אתד טענו כי ללותמי תרות ישראל

 לא היו הכותות המספיקים לביצוע כיבוש זה, ומאידך, הרבו לספר סיפורים של מספר אבדותינו

 ושבויינו. כמובן היו אלה סיפורי בדים שכוונתם להבאיש את דית לותמינו שגילו אומץ רות ונכונות

 להקרבה אף בהיותם בודדים במערכה.

 והנה, 48 שעות לאתר שלותמי תרות ישראל הפסיקו את פעולת הסתערותם, פתהו הערבים

 בהתקפתם הגדולה על יהודי העיר העתיקה והתלו לכבוש עמדות אתר עמדות. קיבוץ הלוהמים

 העברים בעיר בעתיקה לא יכול היה להתזיק מעמד וראשיו נאלצו להכנס למשא ומתן על כניעה

 מהפירה.

 אכן, כפי שהתרענו מראש, צפוי היה להם גורל כגורלם של אנשי גוש עציון. הערבים, בשתצנותם

 המזרתית, הציגו תנאי-כניעה מהפרים כאלה שאפילו ראשי המוסדות התבוםניים היו נאלצים

 לדתותם.

 רק אז ההלו מצביאי ה״הגנה״ להשוב על הצורך להסתער על תומות ירושלים כדי לשהררה

 מידי הכנופיות הערביות. אך בינתיים הצליהו הערבים לתזק עמדותיהם ולערוך את כותותיהס. אף

 גדודי הלגיון הערבי, שמפקד ה״הגנה״ היה בטוה כל כך שלא יוכלו להדור לעיר העתיקה, תדרו לעיר

 העתיקה והמערכה עולה לנו כיום בקרבנות רבים מאוד, ושיכולנו להימנע מהם לו היה התיאום בימי

 הקרב הראשונים.

 אכן, אין זה הפשע הראשון שמצביאי ה״הגנה״ המודרכים על-ידי מנהיגים כושלים, פשעו כלפי

 ירושלים וכלפי היישוב העברי. עוד כיום טרם הספיקו ללמוד ולהבין בי המערכה על ירושלים

 תכריע את גורל הארץ כולה. הם ויתרו על תזית ירושלים בהתפשם למליצות השדופות של העיר

 הבינלאומית ואף לרעיון כי המערכה על ירושלים היא מערכת סרק, מאהר שלא העולם המושלמי

 ולא העולם הנוצרי יתנו לנו להתבסס בה.

 הגיעה השעה שהעם כולו יסיק את המסקנות — אין אנו נלהמים ומשהררים רק מכיוון
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 שמגיעים מים עד נפש, אף לא מכיוון שמכים בנו ומציקים לנו במקום זה או אחו. אנו נילחם ונכבוש

 בכל מקום בו דרכה כף רגל עברית על אדמת המולדת הזאת.

 יידע העם כי הדם שנשפך לא לריק נשפך, דם זה יצית את לבבות המוני העם באשר הם שם

 ויתדיר בו את ההכרה:

 ירושלים שלנו היא! ירושלים לנו תהיהנ

 במתתרת — י׳ באייר תש״ת לותמי תרות ישראל׳׳

 ב-8ו במאי בוצע נסיון לפרוץ לעיר העחיקה. שלושה ימים אחרי דתית כל נסיון שכנוע של לת״י,

 התליט שלתיאל שהפריצה עתה איננה סובלת עוד דיהוי, כי הלגיון הערבי טרם הגיע לירושלים.

 שלתיאל, אשר ידע שאין בכותותיו לבד לבצע את הפעולה, פנה אל יצחק רבין, מח״ט ״הראל״

 לעזור בהתקפת הסתה על הר-ציון.

 ההתקפה על הר-ציון הצליחה בכיבוש ההר, אבל התקפת כוחות שלתיאל לפרוץ אל העיר העתיקה

 נכשלה בגלל תילוקי דעות בין שלתיאל ותטיבת הראל, בדבר משלות כמה מאות חיילים לתוך העיר

 העתיקה דרך פרצת שער ציון. הר ציון ניטש והלגיון שהגיע לירושלים, סגר את הפירצה.

 העיר העתיקה נכנעה ב- 28 במאי 1948. לאהר הפגזה כבדה של שלושה שבועות על ירושלים, בה

- 1000 פצועים, נכנס לתוקף הסכם ההפוגה הראשון ב-11 ביוני 1948.  היו 300 הרוגים ו

 מצבה של לח״י בירושלים בהפוגה הראשונה

 בקרבות על ירושלים כמתצית כות האדם של לת״י יצאה מכלל פעולה, אך עקב ההצטרפות הגוברת

 של אנשים חדשים, הוקמו עד מהרה 4 מחלקות קרביות על שם הנופלים בהסתערות על ההומה.

 בתקופת הקרבות הוקמו 3 מחנות של לח״י: מחנה אלדד, מחנה דרור, ומחנה יואב. במחנות אלה

 ישבו בשלהי ההפוגה כמאתיים איש מצוידים במכונות יריה, מקלעים, מרגמות, חומרי חבלה ורכבים.

 תגבורת למתנות הגיעה גם מן השפלה.

 בין הבאים היה דב ברמן(עוזי הג׳ינג׳י), סגן מפקד פלוגה א׳ בגדוד 89, שעזב את פלוגתו לאחר

 ״אלטלנה״ ובא להילתם על שתרור ירושלים. עוזי נהרג בקרב על עין-כרם. יוסף מנקם(ינאי) בא עם

 הג׳יפים של לה״י שהצטרפו לפתיתת ״דרך בורמה". ב״דרך בורמה" המשיכו אנשי לח״י מן השפלה

 להעביר אספקה ונשק ללוחמים בירושלים בהתנגדות ה״הגנה" וצה״ל, אשר פהדו מהתהזקות כוחות

 לת״י בירושלים. אם בתודש הקרבות הראשון פעלה מתלקת הקרב של לח״י - ירושלים באופן עצמאי,

 משום שמפקדיה סירבו לאמץ את האסטרטגיה השגוייה והרת-אסון של דוד שלתיאל, הרי לקראת

 תום ההפוגה השנייה נאותו מפקדי התטיבה הצבאית של לת״י בירושלים, שהתעצמה בינתיים במספר

 לותמיה ובכמות נשק ותתמושת - להשתלב בתכנון המבצעי של ה״הגנה״ בירושלים ולקבל על עצמה

 משימוח, שיוטלו עליה על-ידי מטה מחוז ה״הגנה" בירושלים.
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 הכפר הערבי עין-כרם ליד ירושלים הותקף על ידי כוחות משותפים של לח״י וה׳׳הגנה״ ב- 10

 ביולי 1948.

 עין כרם שכנה בתוך תומת ביצורים מורכבת מארבעה משלטים, שהוקמו על ראש גבעת רמות,

 ושמהם רק אחד היה בידי הכוחות היהודיים.

 המשלט הרם והנוח ביוחר מבחינה אסטרטגית היה ״מיס-קרי״, שמשני צידיו נישאו המשלטים

 ״תירבת אל חממה״ ומשלט שנקרא "צריף הפח״. משלט זה שלט על כל הקשר בין עין כרם לבין

 הכפרים האתרים, שמשום תשיבותו, שקדו הערבים על ביצורו ושמירתו.

 מטרת ההתקפה הייתה כיבוש ״צריף הפח״ ובצידה נערכה פעולת הסתה על ״תירבת אל חממה״,

 כדי למנוע ריכוז של כותות האויב בהגנה על ״צריף הפת״, שלת״י קיבלה על עצמה את כיבושו.

 ההתקפה התלה בליל 10 ביולי 1948. בראש יתידת לת״י עמד דב ברמן(עוזי), אתד ממפקדי לת״י

 הטובים והאמיצים שיצאו לו מוניטין כלותם נועז, ללא תת. המשלט ״תירבת אל הממה״ נכבש כמעט

 ללא התנגדות והערבים ברתו מהעמדות אל הכפר. אולם, בעת ההתקדמות אל ״צריף הפח״, נתגלתה

 היתידה והומטרה עליה אש תזקה ומרוכזת.

 הלותמים רותקו אל הקרקע. הערבים הזרימו תתמושת לכוחותיהם בשפע, ואילו לכותות לת״י

 הלכה ואזלה התתמושת, ללא יכולת לאספקתה. שעת הבוקר קרבה. צריך היה לסיים את הפעולה

 לפני עלות השתר. עוזי נתן פקודה להסתערות. אבל תוטר ידיעה על השטת ואי הכרת שדה המוקשים

 שהשתרע סביב עמדות הערבים, היה בעוכרי הלוהמים. עוזי עלה על מוקש ונהרג לפני השלמת הכיבוש.

 ההתקפה נעצרה. הגברת אש האויב לא השאירה שהות להתארגנות מחודשת. לותמים נפלו ואזלה

 התחמושת. מהוסר ברירה החלה נסיגה. אולם ברגע זה החלו גם הערבים לסגת, בהשבם שעמדותיהם

 נתפטו. כותות ה״הגנה״ השתלטו עד מהרה על הכפר, שתזר לשליטת הערבים כעבור מספר ימים.

 עין כרם, שאדמתה נירווחה בדם חמישה לוחמי לת״י, נכבשה שוב בידי ישראל במהלך הקרבות

 על ירושלים.

 בקרב על כיבוש עין-כרם נהרגו ב״צריף הפח״ 5 לוחמי לה״י: דב ברמן(עוזי), אברהם לוי(ארנון),

 אברהם ירושלמי(ברזילי), מאיר מזרחי(יצחק) יעקב ערב-כהן(אמנון).

 לותמי לת״י בירושלים השתתפו עוד במבצע ״קדם״ אור ליום 17 ביולי 1998, שמטרתו הייתה

 שחרור העיר העתיקה לפני כניסת ההפוגה השנייה לתוקפה. התכנית כללה: 1). פריצת החומה ע״י גדוד

 ״בית חורין״ של ה״הגנה״ ליד הר-ציון, אך הקונוס לא הצלית לתדור בתומה. 2). פריצת כותות אצ״ל

 דרך השער התדש, אשר תפסו מאחז של כ- 50 מטרים מרובעים, אך נאלצו לסגת בגלל אי-בואה של

 תגבורת מתקיפים. 3). כותות לת״י אמורים היו לתדור את התומה באמצעות מתקן קונוס ליד בניין

 ״האחים״. אך גם כאן לא פעל המתקן. אז ציווה שאלתיאל, מפקד מסה הכותות בירושלים להפסיק

 את האש, לפי פקודת בן-גוריון והמטכ״ל בגלל כניסת ההפוגה לתוקפה. העיר העתיקה נשארה בידי

 הערבים עוד תשע-עשרה שנה ושותררה במלתמת ששת-הימים. מבצע קדם היה הקרב האתרון בו

 לקחה חלק קבוצה מאורגנת של לת״י בתחום העיר ירושלים. לח״י ואצ״ל סבורים, כי ה״הגנה״ לא ששה

 לכבוש את העיר העתיקה באמת. דתיית המבצע עד הלילה האתרון לפני הפסקת האש - ראויה לכך.
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 גם יצחק גרינבוים, חבר הממשלה הזמנית אישר ליעקב בנאי, קצין המבצעים של לחייי כי יש החלטה

 לא לכבוש את העיר העתיקה כי הדבר יעורר נגדנו את על העולם הנוצרי והמוסלמי.

 לרשות לחייי בעיר עמדו לאחר מבצע ״קדם״ 120 לוחמים ב- 4 מחלקות. תקוותם להשתתף

 בשתרור העיר העתיקה אחרי החלפת שאלתיאל במשה דיין נכזבה. מאוכזבים משיתוף הפעולה עם

 כותות ה״הגנה", התכנסו לוחמי לחייי במתנותיהם. לרוע המזל, אירעו גם מספר תאונות נשק.

 בתאונה שאירעה במחנה "דרור", המהנה המרכזי של לח״י בירושלים בי״ת בתמוז תש״ת ה-27

 ביולי 1948 נהרגו חמישה לוחמים.

 מתסן הנשק במתנה היה בשניים-שלושה תדרים, בתוך חצר, עם תלונות מסורגים, כאשר הכניסה

 והיציאה ממנו נתאפשרה רק דרך הדלת.

 באותו יום טרגי עמדו הלותמים לצאת לפעולה. כל אהד מהם ניגש למתסן לקבלת ציוד, ליד הדלת

 היה מונת שק עם רימונים, ״פיטרדות" (רימוני הפתדה).

 תלוקת הציוד נעשתה על ידי הלותמת אריאלה, אשר ישבה ליד השולתן, מול הדלת ומסרה את

 הנשק והרימון לכל לוחם. לפתע קרתה התפוצצות שסיבתה לא הובררה לעולם.

 באסון נהרגו 5 לוחמי תרות ישראל: לאה פריזנט (אריאלה), מפקדת לותמת אהובה, שהייתה

 מפורסמת בירושלים בקרב כל הגופים הלוחמים כלוחמת ומדריכה למופת: דוד שיינוייס (זמיר),

 המדריך, איש מחתרת שהשתתף בקרבות נגד הבריטים ונגד צבאות הערבים; מרים פריד (כוכבה),

 הלותמת הצעירה, שהספיקה גם לשבת בכלא בריטי; בנימין שלום(מיכאל), הנשק, בתור צנוע שאינו

 אוהב להתבלט, ואביאסף קראוני(עוזי), בן ה- 16, בנו של הלל"הזקן״ - איש לת״י נאמן.

 יצתק מימרן(יששכר) נפל בהפגזה על ירושלים.

 משה דיין בא לירושלים

 ההצעה למנות את משה דיין למפקד ירושלים הועלתה על-ידי ישראל גלילי עוד לפני מינויו של״

 שלתיאל בתודש ינואר. עתה התנגד שלתיאל להתלפתו במשה דיין והציע את מרדכי מקלף במקומו,

 ואילו יעקב דורי, הרמטכ״ל, רצה באליהו בן-תור. בן-גוריון רצה במשה דיין.

 כאשר שמעו מפקדי גדוד 89, שדיין היה מפקדו, על הכוונה למינויו של דיין למפקד ירושלים, באו

 אל בן-גוריון והביעו בפניו את התנגדותם להעברת דיין מהגדוד. בין המפקדים היה גם יעקב גרנק

 (דב), מפקד פלוגה אי. הם איימו שיחד עם דיין יעבור כל הגדוד לירושלים.

 אמנם בן-גוריון השתעשע במחשבה של העברח חלק מהמפקדים של הגדוד לירושלים יחד עם

 דיין. הוא פנה לדב - איש לת״י - ושאלו איך ינהג אם בשעת הסתערות על תומות ירושלים יקבל

 פקודת נסיגה. משענה דב שהוא ינהג לפי מצפונו, השתכנע בן-גוריון כי יש להעביר את משה דיין

 לירושלים בלי דב ואחרים שנשארו בתטיבה 8.

 משה דיין נתמנה למפקד ירושלים ב-23 ביולי 1998 ונכנס לתפקידו ב-1 באוגוסט. בבוא משה
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 דיין למען שיפור המוטיבציה, הגברת האימונים, הוא הביא עמו קבוצת אנשים שבעזרתם הוא ניסה

 להעלות את כושר הלתימה של חטיבת עציוני.

 משימתו הנוספת של משה דיין, שהוטלה עליו מאת בן-גוריון, הייתה תיםול פרישתם של ארגוני

 המתתרת בירושלים.

 לח״י ירושלים עם הכרזת שלטון צה״ל בבירה

 שבועיים אהר מבצע ״קדם" פרסם שר הביטהון מנשר, לפיו הוהלו שלטון צבא ההגנה לישראל

 בירושלים ומשפט מדינת ישראל על השטתים המותזקים על-ידו.

 רב יוסף נתמנה כמושלה הצבאי של ירושלים.

 ארגוני המתתרת לשעבר האצ״ל ולת״י לא קיבלו עליהם את ההכרזה על השטתים המותזקים

 בלבד, אלא דרשו את סיפוחה של ירושלים השלמה למדינת ישראל.

 יצויין, כי הסכם לח״י וממשלת ישראל הזמנית להתפרקות לח׳׳י לא חל על ירושלים.

 בלת״י ירושלים הייתה קיימת מגמה לקיים מחתרת מחוך מטרה לנהל מלהמה נגד משטר בינלאומי

 ונגד אנשי האו״מ. לפי שירות הידיעות של דיין, הייתה נטייה בלת״י להתזיק במתתרת מספר מצומצם

 של אנשים והשאר לצרף לצבא בחור יחידה עצמאית.

 במשך הודש אוגוסט נערכו דיונים בין בן-גוריון ומשה דיין על תכנון חיסולם של כוחוח לח״י

 ואצ״ל. מתוך כך, בגילוי דעת של מפקדת האצ׳׳ל, הודע על הצטרפות האצ״ל בירושלים לצה״ל.

 מצבה של לת״י היה מסובך יותר. מה הייתה מצבת כוח האדם של לח״י ירושלים בתום ההפוגה

 הראשונה? לפי פרסומי הש״י הייתה ללת״י תטיבה לוחמת, בת 3 מתלקות - 120 לותמים: בני נוער -

 80, בנות ופעילים מבוגרים - 100; בסך הכל - 300 איש. ציוד: 40 סטנים, 40 רובים, 15 מקלעי"ברן״, 3

 מכוניות כבדות: 5 פיאטים ותחמושח: 200 רימוני מילס: שני טון חומר נפץ: 12,000 כדורים: 7 ג׳יפים:

6 מוניות: 4 אופנועים: 2 מכוניות משא. : 1  מכונית משוריינת -

 כות זה לבדו, למרות גודלן היהסי, לא היה ביכולתו לפעול בתנאים התרשים, שהתהוו עם בואו של

 הלגיון הערבי המצוייר בנשק טקטי כבד: שריון ותותחים.

 בראשית חודש אוגוסט התקיימו שיחות, בהסכמת מרכז לח״י, עם יצתק גרינבוים בדבר התפרקות

 החטיבה הלותמת של לת״יבירושלים. יתד עם זאת, לח״י התלבטה בין החשש שממשלת ישראל

 תשלים עם מציאות פירוזה של ירושלים תתת שלטון בינלאומי - לבין תוסר התועלת בקיום עצמאי

 וסכנת מלתמת אתים.

 במצב זה שלה יהושע זטלר מכתב לנתן ילין-מור(גרא). הוא כתב:

 ״ב״טבריה״(ירושלים) להמו בהורינו להגנת העיר ולשתרורה ובמדינת-השפלה לתמו במורינו

 להרתבת הגבולות ולהגנתה. ההבדל היתיד ־ במדות: במדינת ישראל תהיה מרות ישראל, ובירושלים

 תהיה מדות לתי׳י. כיוס המצב לובש צורה תרשה ומעמיד את פני הדברים בסימן שאלה.... יש מקום
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 להשוש שדרישותיהם של שרתוק וגרינבויס מאתנו כאן עלולות להיות דרסטיות ביותר, מיד עם

 סדובנו תישאר כך הברירה היתירה - להילתם, והפעם לא נגד האויב הזר... אלא נגד צבא ישראל.

 אותו צבא ישראל שתתת פיקודו עומדים לותמינו במדינת-השפלה. אך לא כל בתור יבין את זאת.

 וכאן ברצוננו לדעת בוודאות את עמדתכם ועמדת כל התנועה במדינת-השפלה בעניין הנדון. הנהייה

 בודדים במלתמה זו, או אף אתם תתפשו בנשק? המותר לנו במשא ומתן עם מר גרינבוים להודיעו

 בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים שלא נתפרק אלא בתנאים הידועים. ואם ידריכונו לעשות כן

 נלתם ואף אנשינו במדינת השפלה יאהזו בנשק? הנוכל להגיד דברים אלה?... ועתה עוד שאלה: אם

 נצלית לרדת למתתרת, או שנעשה זאת בצורה זו או אתרת, ונכה בברנדוטים למיניהם, מה יעשו

 תבדנו בשפלה?

 אין מפק שאנו כאן נירדף וניירת על-ידי מדינת השפלה שתמשול כאן בעקיפין. עלינו לקבוע

 עתה בוודאות, ולהכין את עצמנו לקראת הימים הקרובים ביותר, שהם אשיות העתיד...

 לדעת רוב האנשים כאן הההלטה ברורה: שאם תרשו פרוק באופן מותלט נתנגד (רק אם נראה

 סיכויים לנצת), התנגדות ממושכת עד למשא ומתן, תוך לתץ של תוגים שונים, ולאתר דם רב

 שיישפך....

 אפשרות כזאת אנו רואים רק בשיתוף פעולה מלא עם אצ׳׳ל... (ואז צריך) להמשיך ולהתזיק

 במתנות כותות מספיקים ובעיקר יש הכרה להשתלט על הסוכנות, המוסדרת ומשטרת מתנה־יהודה,

 תוך השתלטות מלאה על השכונות מהנה יהודה, זכרון משה, אוהל משה, מקור-ברוך והשכונות

 הסובבות... זה לדעתנו הכרתי. אם נשאר רק במתנות נהווה מטרה גלויה וברורה. אך אם נשתלט על

 שכונות, על מלאי המזון שבהם, ובעיקר על התושבים (גברים, נשים וטף), נהפוך לאגוז קשה, כי

 כדי לעבור על גופותינו יצטרכו לעבור על גופות אזרתים, נשים וטף.... יש לעשות מאמצים שאלדד

 יבוא עם הסוואות שונות. יש להשתדל להשיג את תעודות הפלמ״ת שמשתמשים בהם עהה, ולשלות

 נהגים בלתי מוכרים. אנו נוכל לספק כמה נהגים...״

 (המכתב מצוטט בפסק דין לח״י - ילין-מור-שמואלביץ)

 מכתב זה נכתב, כפי שמסתבר, לפני בואו של ישראל אלדד, תבר מרכז לת״י לירושלים, כפי שביקש

 יהושע זטלר.

 ישראל אלדד בירושלים

 בשלהי חודש יולי 1948 קם אלדד ו״ברה״ מהשפלה לירושלים.

 הוא היה מאוכזב מהכל. מאנשי לת״י בצה״ל, אשר לא ניאותו להפצרותיו לערוק מהצבא אחרי

 פרשת ״אלטלנה״, ולעלות לירושלים כדי לכבוש את העיר העתיקה. הוא היה מאוכזב מהעיטוק בהקמת

 מפלגה פוליטית.

 ״נמאס לי משרד לת״י שברתוב פינסקר 2 בו אנו יושבים ומכשירים את עצמנו למסקנות ולבתירזת,
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 והלב אינו עמנו. מיכאל עוד מנסה לרמות את עצמו וממשיד לקיים פגישות אינדיבידואליות כבימים

 ההם, כבלילות ההם, באתת מדירות המתתרת. גרא עייף, עייף מאוד ואף הוא בורה, הוא בורה

 להבראה בהר הכרמל, אבל אני בורה ירושלימה״, כותב אלדד בספרו ״מעשר ראשון״.

 הוא נוסע בג׳יפ, נהוג בידי ג׳ימי, לוחם לח״י ירושלמי, שנפצע בקרבות. ליד סרוס עומד משמר

 חיילי הפלמ״ח של חטיבת הראל. המשמר סוגר את הדרך בפני אלדד. יש לו הוראה לא לתת מעבר

 לאנשי לח״י לירושלים.

 אלדד תוזר לתל-אביב. למתות הוא תוזר במכונית שעליה שלט אנגלי PRESS בחברת שלושה

 דוברי אנגלית. הוא תובש מגבעת ועל אפו מרכיב משקפיים שתורים. מלוויו במכונית מדברים אנגלית

 עם בתורי המשמר ואלה נותנים לעבור ללא בדיקה.

 אלדד בא אל מחנה לח״י בירושלים.

 ב- 1 באוגוטט כבר נאם אלדד בעצרת-עם באולם ״אוריון" על הנושא ״עיר כיבוש או עיר בירה״.

 לצדו הופיע משה דוד איכנבאום, שתזר זה מקרוב מגלות באפריקה. השניים קראו לקהל להתנגד

־ 15 באוגוסט נאם אלדד בקולנוע"אוריון" על הנושא "בית המקדש ייבנה״.  לתוכנית של ברנדוט. ב

 לצדו הופיעה גאולה כהן. אלדד הכריז מעל הבמה על העברת משרדי לת״י לירושלים, ״כדי שידעו זאת

 משקיפי או״מ״. אלדד אמר עוד כי הוא מאמין שבית-המקדש ייבנה, אך לא יהיו בו קרבנות, כי"הדם

 הרב שנשפך מדמנו בימי הגולה הוא כפרה מספיקה״. הוא קרא לאדריכלים לשבת ולהכין תוכניות

 לבניין בית-המקדש.

 במחנה לת״י בטלביה המשיך אלדד לעסוק בתעמולה של לח״י ובמתן הרצאות.

 אלדד כתב את תוכן השידורים לתחנת השידור של לח״י בירושלים. החחנה, בשם "קול לוחמי

 תירות ישראל״, פעלה גם בירושלים, מתורף תש״ת עד להתפרקות לת״י בעיר בקיץ. המשדר הראשון

 הוקם בבית משפתת רובוביץ(שבנם אלכסנדר נחטף ונרצח על-ידי הקצין רוי פראן). החומר לשידור

 בתקופה הראשונה נכתב על ידי יהושע זטלר, מפקד לה״י בירושלים, זאב בדיאן(גבי) ודוד סיטון.

 השידורים שודרו מפי לאה פריזנט(אריאלה).

 שידור באנגלית שודר מביתו של דייר יצחק הפנר ברחביה מאותר יותר עברה חחנת השידור לרתוב

 בצלאל, לדירתן של יפה בדיאן(אביבה) ולאה פריזנט, שהייתה גם השדרנית.

 תתנת השידור של ה״הגנה״, שהייתה ממוקמת בקומה אתת מעליהן, גרמה להפרעות בשידורים.

 תחנת השידור האחרונה פעלה במתנה דרור. כאמור, השידורים הוכנו בידי אלדד ושודרו מפי יפה

 בדיאן ויהודה בר-גיורא.

 חחנה זו פעלה עד לאתר הוצאתו להורג של הרוזן ברנדוט, והפסיקה את שידוריה עם תיסול מהנה

 דרור.

 תודש ימים בלבד נשאר אלדד בירושלים. בתתילת ספטמבר 1948 ירדו הוא וזטלר לשפלה לישיבת

 מרכז בה עמדו יחד עם יצחק שמיר ונחן ילין-מור להגיע להחלטה, בדבר דרך התגובה על ״הצעותיו" של

 הרוזן ברנדוט לתלוקת הארץ ולבינאום ירושלים. ההחלטה, שתטיל עליהם אחריות אישית לביצועה,

 עתידה להיות בעלת השלכות משמעותיות ומרתיקות לכת.
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 פרק שישים

 ההכנות הפוליטיות לצאת לחייי מהמחתרת

 חוסר בהירות מדמית

 אפילו בטמוך להכרזת העצמאות של המדינה, טרם התבררה מדיניותה של בריטניה כלפי החלטת

 האו״מ וכלפי משך שלטונה בארץ-ישראל. שני תברי מרכז לת״י, אשר היו בארץ, התייתסו בספקנות

 לכוונתם של הבריטים לעזוב את הארץ. והראיה לכך, שבריטניה אינה עושה דבר כדי להגן על היישובים

 היהודיים נגד הטרור הערבי הגואה וגם אינה נוקטת צעדים כלשהם למניעת תדירתם של אלפי ערבים

 אל שטתי ארץ-ישראל, וזאת על מנת להקרא שוב להשליט ״סדר״ בין היהודים והערבים. מסיבה זו

 סברו חברי מרכז לת״י, בעיקר, נתן ילין-מור, כי יש להימנע ממלתמה בערבים.

 הוא האמין באפשרות הגשמתה של הנייטרליזציה של המזרה התיכון, שהיא מקובלת על ברית-

 המועצות, שבמסגרתה תיתכן שותפות-אמת של עמי המזרת התיכון שותרי השלום.

 בעת הזאת, לא היה ברור גם אם הנהגת היישוב תרהיב עוז בנפשה להקים את המדינה העברית.

 מצב בלתי ברור זה תבע תשיבה, הערכת מצב והכנת הערכות של המתתרת לקראת הבאות, לכל

 אתת מן האפשרויות מול פני ההתרתשויות הצפויות.

 עוד בעיתון הפנימי"במחתרת" טבת תש״ת כותב ילין-מור במאמר"כיצד הגענו?" על אפשרויות

 שונות ודפוםי מאבק שונים להמשך המלתמה בבריטניה והאימפריאליזם הבריטי לאתר שהפינוי, אם

 וכאשר יקרה. בין האפשרויות מונה בעל המאמר את הפסקת המלתמה הישירה בשלטון הבריטי, "אבל

 מכיוון שהאימפריאליזם הבריטי שינה את מכשירי שלטונו, עלינו לשנות את מכשירי מלתמתנו״,

 רמז למאבק פוליטי ליגלי.

 עם פינוי הבריטים את גוש דן בתודש ינואר 1948, התל המצב להתבהר ביתס לכוונות השלטון

 ומימוש הרעיון של הפיכת המסגרת המתתרתית של לח״י למסגרת פוליטית, הלך ונהיה ממשי יותר.

 נתן ילין-מור(גרא) כותב: ״אז ניצלנו מייד את המצב ההדש של העדר כותות זרים, כדי לשלות

 משושים פוליטיים ולנסות לפעול בדרך לא מתתרתית״.
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 עיתון ה״מבוק״

 נסיון הראשון לרפד את עליית לח״י מהמחתרח, נעשה ע״י יסודו של עיתון-ערב ליגלי בשם

 ״מברק". בקופח לחייי נצטבר כסף רב למימון הוצאות העיתון, וכך ניתן לממש את הרעיון. בהוצאת

 העיתון שותפה"תנועת העם", שהייתה המשך פוליטי של"עם לוחם", חנועה שיזמה חמש שנים קודם

 לכן איחוד כל הכוחוח המזויינים המחתרתיים ביישוב, שלא צלת.

 הרוח החיה ב״תנועת העם" היה יגאל הורוביץ מנהלל, אשר גם בהיוחו הבר"הגנה", חיפש דרכים

 אל מלתמת המתתרת והיה קרוב בדעותיו ללת״י. מנהיג נוסף של תנועה זו היה ד״ר בנימין לוביצקי

- אליאב, ממנהיגי צה״ר - בית״ר וממקורבי ז׳בוטינסקי. הוא צידד באיחוד הכוחות והיה בין איחוד

 האצ״ל וה״הגנה", וחזרתה של הצ״ת לתיק ההסתדרות הציונית.

 ד״ר לובוצקי נתמנה לעורכו של ה-"מברק". בהיות לת״י עדיין במתתרת, היה נחוץ להעמיד בראש

 העיתון אדם ליגאלי. לידו של לוביצקי הופקד הסופר והעיתנואי אוריאל שלת(יהונתן רטוש), שהיה

 בעל וותק עיתנואי במקצוע.

 בגיליון הראשון של "המברק" הופיע בת׳ בטבת תש״ת (21.12.47) והוא יצא לאור במשך 9

 הודשים. בגליון הזה הועלה רעיון"הנייטרליזציה של ארץ-ישראל", שהוא בלבד, לפי סופרו המדיני של

 העיתון, עשוי להבטיח שלום ועצמאות אמת, בניגוד למדיניות הסוכנות היהודית, שהובילה לכפיפות

 ולהשתעבדות ל״תכניות מרשל" למיניהן.

 מערכת ה״מברק" והמינהל נמצאו ברתוב אתוזת-בית 3 בתל-אביב. מאותר יותר עברו לרהוב רענן

 23. הוצאתו של "מברק" נתקלה בקשיים טכניים ובשיבושים לא קטנים, בעיקר בתקופה הראשונה

 להופעתו, וזאת בגלל ציוד-הדפוס הבלתי משוכלל שלא היה מותאם לעיתון ערב מודרני. אף על פי כן,

 הופיע באופן סדיר במשך כל תקופת קיומו, והייתה תקווה כי במרוצת הזמן יחול בו שיפור.

 העיתון נתשב למקצועי וביטא בנאמנות אח עמדוחיה של לח״י. המאמרים הראשיים נכתבו, בדרך

 כלל, על ידי אלדד וגרא. כמו כן, אלדד היה כותב מאמרים בענייני ספרות ותרבות בשם "נתניה"

 ו-״אחידוב", על שם שני אחיו שניספו בשואה. גרא, נתן-ילין-מור, היה משתתף בעיתון בכתיבת

 מאמרים מדיניים ותותם בשמות שונים. עיתונאים אחרים שהשחחפו בעיחון היו ברוך נאדל(אורן),

 סופר שנון, ששימש כתב צבאי, שבא ללח״י מהפלמ״ח בשנה האהרונה. רבים אהרים היו בין כותבי

 המאמרים שהיו חוחמים בספבדונים מהשש לגילוי זהוחם. אחד הסופרים היה מרדכי שלו, שפרסם

 כחבוח ושירים. הוא כתב גם שידורים לתחנת הרדיו של לת״י. כתבו גם ד״ר לוביצקי ואליהו עמיקם.

 ד״ר לובוצקי לא התזיק מעמד זמן רב בעריכת העיתון בגלל עמדתה של לח״י להמשך מלחמתה

 גם במתתרת, בנוסף לפעילותה הגלויה. הוא עבר למפא״י והיה לסגן עורך"הדור", עיתון ערב, שנוסד

 לניטרולו של"מברק". את לוביצקי כעורך העיתון ההליף אליהו עמיקם, אשר לא היה עיתונאי מקצועי,

 אך לעומת זאח היה בעל השכלה רחבה, אינטלגנטי, ושלט בשפות רבות.

 "מברק" התל כובש מקום בקהל הקוראים. בעיקר היה נפוץ בין הנוער המגוייט וביטא את רחשי

 לבו, אבל לא נגרר אחרי הלכי הרוח כדי למצוא חן בעיני הקורא. העיתון ראה את תפקידו בהסברה
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 ובהדרכה וקבע את עמדותיו ללא משוא פנים. ״מברק״ היה עיתון לוחם שדיבר אל העם, שעמד

 במערכה על קיומו.

 בימי השיא של העיתון הופיע מידי יום ב- 7000 גליונות ובמוצאי-שבת ב- 10,000 ונמכר ב- 0ו

 מיל. בעיתון היו כל המדורים שהיו בכל עיתון אתר: מדור מדיני, ספרותי, ספורט, תיאטרון, מאמרים

 ואף היה בו מדור בשם ״טור תמישי״ לזוטות אקטואליות.

 נסיון ההתקשרות עם משה סנה

 משה סנה עזב את מפלגתו ״הציונים הכלליים" בתודש דצמבר 1947, בתקופה בה התלה לת״י את

 גישושיה ליציאה מן המתתרת. סנה תכנן לקשור את עתידו הפוליטי עם אתת ממפלגות הפועלים.

 גרא- נתן ילין-מור - הציע לסנה להקים מפלגה שבראשה יעמדו מנהיגי שלושת ארגוני המתתרת,

 הפלמ״ת, אצ״ל ולת״י, שלדעתו תזכה בכוח ניכר בציבור בבחירות הראשונות לאסיפת הנבתרים. גרא

 האמין כי קירבת השקפותיו עם סנה תהיה ערובה להתפתתות המפלגה לפי דרכה המדינית של לת״י.

 אבל סנה לא האמין במפלגה בה ישנם תלוקי דעות אידיאולגיים ולא קיווה לשיתוף פעולה מצד בגין.

 וכך מתאר גרא את מגעיו עם משה סנה:

 ״מבעלי הברית הפוליטיים בכוה היה גם ד״ר משה סנה. הוא תזר ארצה בסוף ארבעים-ושבע

 וכבר בפגישתנו הראשונה עמדתי על התמורה הקיצונית שתלה בהשקפותיו המדיניות והתברתיות.

 למעשה קיבל סנה את הנתות-היםוד של לת״י בדבר תפקידו של האימפריאליזם ובדבר ההכרת

 בכנון משטר תברתי צודק בארץ-ישראל, משטר שבו יוקתו הקצוות של עושר בידי מעטים ועוני

 לרבים. בסוף דצמבר הודיע סנה על פרישתו ממפלגתו, הציונים הכלליים. היה זה צעד נועז מצדו

 לנטוש את המפלגה, שבה צמת ועלה לפעילות מרכזית והגיע למעמד של המנהיג המוכר והמבטיה

 ביותר מן הדור שלאהד ויצמן וגדינבוים. סנה היה משוכנע עתה, כי נקודת-הכובד של הפעילות

 הפוליטית תעבור מארצות הפזורה לשטת המדינה לכשתקום. ממילא אין טעם להשאר צמוד למפלגה

 שעיקר כותה בתוץ-לארץ, ומוטב להשקיע את רוב הכותות בפעילות שתשפיע על עצוב דמותה של

 המדינה.

 משה סנה הית קרוב, בשנות עשיתו בארץ במסגרת ה״הגנה״, למהנה העבודה על מפלגותיו. מותו

 הדיאלקטי לא יכל להתעלם מהוסר-העקביות ומהעדר המסקנות של מפלגות אלו. במפא״י ראה

 מפלגה פשרנית, שצנורותיה סתומים וההתקדמות בה קשה על כל מי שבא מן התוץ. ״השומר הצעיר״

 נראה בעיניו יותר בנתינת ״תצר״ של הסתים, אף כי רבות מהנתותיו, בעיקר בשטת התברתי,

 התקבלו על דעתו. הקרובה ביותר ללבו של סנה ולרותו היתה מפלגת ״אתדות העבודה״ שהיתה בה

 קנאות סוציאלית עם דבקות במטרות הלאומיות. קרבתו למפלגה זו באה בהרבה גם בזכות ראשיה,

 ובעיקר בזכותו של יצתק שדה, ואש מטה הפלמ״ת, שבו ראה סנה שר-צבא מהפכני ברעיונותיו

 ובמעשיו.
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 בעוד סנה שוקל ומהסס בענין עתידו הפוליטי, הצגתי לפניו אפשרות שונה. אם אכן יפנו הבריטים

 את הארץ, לא יפקפקו רבים בישוב בעובדה, שהפינוי והתרות המדינית הושגו בזכות המאבק המזויין

 של הארגונים הצבאיים: ׳׳הגנה״ פלמ׳׳ת אצ׳׳ל ולת׳׳י. שני הארגונים האתרונים קיימים כתטיבות

 עצמאיות נפרדות. ה״הגנה״, הפלמ״ת מאגדים בתוכם אנשים מכל המפלגות, ואין לדעת בדיוק את

 תלוקתם הפנימית. עם זאת גדול בארגון העממי מספר התברים הבלתי-מפלגתיים, שעדיין לא

 התליטו לאן יפנו. אילו קם גוף פוליטי, שבראשו יעמדו הבולטים בראשי שלושת הארגונים הצבאיים,

 קרוב לוודאי שזוכה היה לתמיכה המונית בצבור ומגיע בכות נכר אל אספת הנבהרים הראשונה

 במדינה. ראשי אצ״ל ולה״י זכו ליוקרה בצבור בשל היותם נאמנים לקו-המלתמה ובזכות מעלליהם

 הרבים של ארגוניהם. הוא, סנה, שואב את יוקרתו מתפקידו כרמ״א של ה״הגנה״ במשך שנים אתדות.

 כולל התקופה של תנועת המרי העברית, מפעילות במפלגה פוליטית, ובעיקר מן העובדה התועה

 שהתנגד בעקביות להפטקת המאבק האנטי-בריטי ותבע את תדוש תנועת המרי. הוא לא הסם

 להתפטר מתפקידו הרם והתשוב, מפני שדעתו לא התקבלה במוסדות. מבתינה רעיונית, אמרתי,

 אמנם יש השש לכוון התפתתותו של הגוף התדש. אולם קרבת השקפותינו, שלו ושלי, ערובה היא

 לכך שהוא יתפתת לרותנו. סנה הקשיב היטב להצעתי, הרהר בה, אן לא קבע מיד את עמדתו. היא

 נראתה לו צריכת-עיון. בפגישה השניה היתה עמדתו קבועה, אף כי נאמרה לא כהלכה פסוקה, אלא

 בהרהור בקול רם. הוא נתת את הצעתי בשקול־דעת רב:

 סנה הודה, כי ההצעה מפתה מאוד. ארגוני המתתרת מסוגלים לגבות הרבה מן האשראי השמור

 להם בצבור. כאן הוא הרתיב את נמוקו. אך במקום שאתה מוצא את מעלותיו של גוף מדיני כזה,

 שם אתה מוצא נם את תולשותיו. הושש הוא שהתבססות של מאורעות העבר, עלולה להוליך אותו

 למאבקים מדיניים הצמודים לעבר ולא לבעיות העתיד. ביתוד אם נביא בתשבון את ההרכב האנושי

 של ההנהגה המשוערת. אין ספק, ששנינו מסוגלים למצוא שפה משותפת, ואם יתגלעו תלוקי

 השקפות בינינו ניישב אותם בדיון ושכנוע הדדי. אך מה על האדם השלישי, מפקד אצ״ל מנהם בגין?

 הן שנינו מכירים אותו. הרי הייתי עמו בתנועה אתת. היש אפשרות בכלל לשכנע אותו? הן מאמין

 הוא, כי דעותיו צודקות תמיד והזולת תיב לקבלן. דעותיו בתהום התברתי תועות. אין הן רתוקות

 מן הרוויזיוניזם האורתודוכסי. שנותיו בארץ לא למדו אותו הרבה מן המציאות הארץ-ישראלית.

 אין גם סיכוי רב שהוא ילמד אותה עד כדי הסקת מסקנות מדיניות-תברתיות בשנים הבאות.

 במוקדם או במאוהר נגיע לויכוה מד עמו. אנו נרצה לשמור את הגוף מתדרדרות לפילסתםקתם

 ארץ-ישראלי. תתלה נצלית לשמור את הויכות בפנים, לבל יצא התוצה. אבל הוא יפרוץ בהכרת מן

 המסגרת ונעמוד בפני פילוג. כיון שאנשי אצ״ל תונכו ברות מנהיגותית, יש לשער שכמעט כולם,

 מאלה שיהיו הברים בגוף ההדש, ינהו אתרי בגין, גם אם לא יסכימו לדעותיו. אנו נפנה לדרכנו, עם

 הלק מן האנשים. בסופו של תהליך, אמר סנה, אעמוד במצב שאני עומד בו היום. למה לי כל זה?

י  מדוע לא אתפש כבר היום בעלי־ברית, שאצטרך להגיע אליהם לאתר זמן? מדוע לא אתן את ת

 ליצירת מפלגה רבת-סכויים יותר כבר עכשיו?

 לא נסיתי להשיג את השגותיו. רובן היו הד לתששותי הפנימיים. בסוף דבריו הרגשתי שדעתו
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 נתוצת ואין סכוי לשנותה. לא הצעתי לו הצעה אחות. גם לא של מעוך זוגי. ואשית, משום שהצעה

 כזאת היתה משמיטה את הבסיס של כוה-המשיכה הצבוי שטמון היה במעון משולש. שנית,

 משום שפקפקתי אם כל תבוי לת״י והעורף שלו יגוסו היעוכות כזאת ויצטופו אליה. שכן לת״י,

 מבתינת הוכבו האנושי, לא הדל להיות קואליציה של אנשים השואפים להותיק את השלטון הזו

 ממולדתנו ולהביא עצמאות לעמם. מוצאם המפלגתי-פוליטי שונה היה. בשנים הואשונות היו ווב

 התברים תניכי תנועת ז׳בוטינסקי. במשן הזמן נוספו בלתי-מפלגתיים ויוצאי תנועות נוער שהגדיוו

 עצמן סוציאליסטיות. עשיתי כמיטב יכולתי לתרום להאתדות הדעות ולשוות ללה״י אופי מתקדם.

 אולם האהדה כזאת אינה נעשית בן-יום. היא נוצרת בעשרות שנים של מאבק מלווה תינון אידאי

 ופוליטי. הזמן שעמד לרשותנו קצר היה. בעוד שבעמים אתרים מתנהלת המלהמה לתרות לאומית

 דורות אתדים, הצטמצם אצלנו פרק-הזמן עד שנים אתדות. מעת מפילוג באצ״ל והקמת לה״י תלפו

 קצת יותר משבע שנים: מנפילתו של יאיר — שש שניסן ומן הבריתה מלטדון — קצת יותר

 מארבע. שנות שקט לא ידענו. בתקופה הקצרה של קיומנו תנכנו קדרים בעלי־יכולת בקרב ובפעולה

 פוליטית. אן כרגיל היו הטובים ביותר הראשונים ליהדג כל שכבת המדריכים הוכנסה לקרב אליו

 ששו, ורבים מהם נפלו״.

 ראשיתו של מפנה בתפיסה החבותית־הכלכלית של לח״י

 עוד במאמרים "אבני יסוד" ו״הדרך לחרות" הביעה לח״י אח עמדחה החיובית ביחסה אל

 ההתיישבות כגורם מסייע וכמערך אסטרטגי במלתמת השחרור הלאומי לכיבוש הארץ.

 הובעו גם דעוח חיוביות כלפי ההסתדרות הכללית, אשר צריכה להוות פוטנציאל בשימוש בכותה

 לשביתה כללית ולשיחוק החיים הכלכליים בארץ במסגרת המאבק בשלטון הזר.

 על סף פתיתת מלחמתה המתודשת בבריטניה, הוסיפה וביקשה לח״י להוכית, כי בניגוד לתעמולתן

 העויינת של מפלגות השמאל, לה״י איננה עויינת את מעמד הפועלים. נהפוך הוא, במדינה העברית

 שתקום, הפועל והאיכר, בעל המלאכה, עובדי המדע ועובדי התרבות הם יהיו הרכבו של העם העברי

 העובד במולדת... האדם העובד יהיה מרכז דאגתו של השלטון העברי. הפועל הוא ראשון הסובלים ועל

 כן תייב הפועל העברי להיות גם ראשון הלוחמים של מלחמת תרות במשעבד הזר.

 ניחוח מפורט של ראשית מפנה הרעיוני באידיאולוגיה של לת״י לגבי מעמדו התברתי והלאומי של

 הפועל העברי בעם ובמלתמת התרות, הופיע בגליון ד׳ טבת תש״ד של ״החזיח" בשם"הפועל העברי",

 פרי עיטו של נתן ילין-מור:

 "לא ענדנו לראשונה כתר של מתקני־עולם ואין אנו שואפים לגאול את האנושות כולה. על

 כן אין זה מתפקידנו"לתפוש עמדה" לגבי תנועות, הנאבקות בינן לבין עצמן על המשטר התברתי

 במדינות ובמעצמות, כגון: דמוקרטיה, פאשיזם, סוציאליזם וכוי. אין אנו רואים תובה לעצמנו לצרף

- ״אנטי״; לא במתן עצות מגותכות לפועל האיטלקי, כיצד עליו להבטית את  את קולנו ל״פרו" ו
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 זכויותיו אהרי נפילת מוסוליגי; וכן לא בהפחדח יהודים ב״ושימות אנטי-מא״.

 אנו עוקבים בהתעניינות מרובה אתרי המאורעות בעולם; בתוך העמים גופם ובין עם לעם. לא

 מתוך אהדה או שנאה למשטר מסוים אנו קובעים את עמדתנו למאורעות אלה, אלא מתון ההשבון

 הלאומי שלנו — עד כמה הם משפיעים על סיכויי מלתמתנו, להיוב או לשלילה. זהו קנה-המידה

 היתיד, שבו אנו מודדים את הכותות הנאבקים בעולם והוא קובע את עמדתנו לגבי כותות אלה, אם

 להיוב ואם לשלילה. לתיוב — אם הגורם הנדון עלול ומוכן להיות בעל-בריתנו; לשלילה — אם

 איננו מוכן לעזור לנו ואס הוא נוקט במדיניות המתנגדת לשאיפותינו הלאומיות. כל אומה מעריכה

 כך את הגורמים. אף המדיניות הסובייטית רואה במלתמה זו לא התנגשות של אידיאולוגיות אויבות,

 אלא היאבקות על אינטרסים לאומיים. מפני כן כדתה רוסיה ברית לאי-התקפה עם גרמגיה ושמרה

 על ההסכם כל עוד עלו האינטרסים של שתי המעצמות בד בבד; עד רוסיה אתזה בנשק ויצאה

 למלהמה בגרמניה, בשעה שהתנגשות האינטרסים גרמה לקונפליקט הבלתי-נמנע.

 מנקודה זו — ורק ממנה — אנו רואים גם את הבעיות בתוך עמנו, הדיאלקטיקה של

 תנועת-תרות מנתה את צעדינו, בבואנו להעייד את התופעות הפנימיות וממנה אב לעמדתנו.

 כך אנו רואים גם את בעיית הפועל העברי.

 א.

 המדינה העברית, אשר תקום, תהיה מולדתו התפשית של העם כולו, על כל שכבותיו, אין בעם

 העברי מעמדות, אשר תהיה להם הזכות או האפשרות להתנשא על פני מעמדות אתרים. בגלל

 יהש-הדם. אין נסיכים פורמליים בתוכנו, לא אצילים, לא לורדים. כולנו בנים לאבות, אשר יצרו את

 הערכים התרבותיים הגבוהים ביותר בעולם. ששפכו את דמם על תרות מולדתם ושקידשו את שם

 אמונתם במשך אלפי שנות גלותם. דם כולנו זוקק שבעתיים. בסבל ובעינויים ״כל ישראל הברים״

 — איננה מליצה בלבד. זוהי מציאות, הנובעת משותפות־גורל בעבר, ביום הזה, ובעתיד.

 על-כן לא ייתכנו אצלנו זכויות־יתר לתלק אהד מן העם, בגלל המוצא. קיומו של מעמד מסוים,

 המרכז בידיו את מרבית המשק הלאומי — הקרקע, האוצרות הטבעיים והתעשייה — לא

 יהיה בגדר האפשרות במולדת העברית. אין בסים לקיומו של מעמד כזה, כפי שהוא קיים באנגליה

 ה׳*ימוקרטית״, למשל, והוא לא יקום במדינה העברית, שתהיה קניינו של העם כולו, של ההמונים

 הרתבים ביותר ובראש וראשונה — של הפועל.

 העם העברי במולדת יהיה עם של פועלים ואיכרים. אתרת לא יוכל לתיות, אתרת לא יוכל

 להתקיים. ריכוז של מיליונים בתהומי המכורה יתייב פיתות של תעשייה רב-גונית, תפוקה מכמני

 הארץ הטבעיים (נפט, מתצבים, תמרים תימיים וכוי) — כר נרתב לתמת המדע העברי, לכושר

 הארגון העברי ומעל הכל — לתנועות השרירים העבריים. ריכה של מיליונים יתייב גם את פיתות

 התקלאות העברית, שמתפקידה יהיה לספק להם לאומה, כדי שלא תהיה תלויה בתסדס של אהרים.

 להוציא להם מן הסלעים, שנהשפו בגלל הזנתת־דורות של זרים; להפוך מדבריות לגנים — זה

 יהיה תפקידו של המדע העברי ושל האיכר העברי.

 הפועל והאיכר, בעל המלאכה, עובדי-המדע ועובדי התרבות והרות — זה יהיה הרכבו של
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 העם העברי העובד במולדת. וכל עברי — מוכן ומוכשר להגן על תרות המכורה בגופו; בעזרת

 הנשק, תוצרת המות העברי והידיים העבריות. כי עוד דורות רבים תהיה מולדתנו כעיר נצורה,

 בין פראי-המדבר ופדאי-התרבות, שיצפו לרגע של תולשה מצדנו, כדי לכלותנו. כך היה אתמול

 ההיסטורי שלנו וכן יהיה מהר.

 השלטון העברי יהיה שלטון-האומה; מן ההמונים יבוא ולהמונים ידאג. לא יהיו אצלנו בתי-

 ספר מיוהדים בשביל רמי-היתש ואוניברסיטאות מיותמת בשביל בני-אציליס, שרק להם הזכות

 לנהל את ענייני המדינה, כנהוג באנגליה, לדוגמה. לא לפי מוצא-משפהה יימדד אצלנו האדם, אלא

 לפי כשרונו, יזמתו ומסירותו לשירות המולדת. אפשרויות שוות לכל — בלי יוצא מן הכלל —

 להשכלה ולהתפתתות. התתרות ישרה בשאיפה לשרת את העם, ביקורת מתמדת על ענייני הציבור

 ושליהיו. עמנו, שהוש הצדק מפותת בו יותר מבכל אומה אתרת, ייצור את שיטת-הממשל הצודקת

 ביותר בעולם, לתפארת האומה כולה. מרוכזים בתוכנו, נשמש דוגמה לעמים אתרים, מבלי שזאת

 תהיה מטרת קיומנו. נביאינו לא התנבאו אלא לישראל בלבד, וכל הגויים רואים בהם את התגלמותה

 של שאיפת־הצדק לעולם כולו.

 האדם העובד, כיתידת תיםודית של האומה, יהיה מרכז דאגתו של השלטון העברי. כגודל תובותיו,

 כן תהיינה גדולות זכויותיו. לא ייתכן ניצול פרוע של כותותיו הגופניים, כי איבוד כושרו הפיסי ירד

 כושרה הצבאי של המולדת. לבריאותו, למנותתו, למזונותיו תדאג המדינה. הפועל תעברי ידע וירגיש,

 כי לא קניין יהירים היא המולדת, יתידים המתעשרים על תשבון זיעת זולתם. הוא יראה בה את

 מולדתו-הוא, המבטיתה לו תיי כבוד ותרות ועתיד לבניו לבניהם אהדיהם; עתיד בטות, ללא דאגת

 מתסור ומצוקה. הרגשה זו תורהו לעשות את מלאכתו נאמנה, מתוך הכרה ולא מתון פתר. ובשעת

 הצורך לא יהסס לצאת אל שדה-המלהמה, לעמוד במערכה מזל אוייב, הבא לגזול ממנו את תרותו

 ואת מולדתו. רק אז יילתם העברי כאדם הנלתם על ביתו ועל קן משפתתו; בגבורה ובהרוף-נפש

 וכל שונא וצר לא יוכלו לו.

 יש לקוות כי מדינת העברים תהיה הראשונה, אשר תגשים את האידיאל האנושי הגדול: "כל אתר

 נותן לאומה כיד הכשרון; כל אתר מקבל מן האומה בהתאם לצרכיו״. כי אנו האומה היהירה, אשר

 שאיפת הצדק התברתי טבועה בדמנו מדורי דודות; אנו המתקנים התברתיים הראשונים והגדולים

 ביותר בהיסטוריה האנושית. לא לאדם בלבד דאגו מחוקקינו; גם לבהמה דאגו, כה היה בעבר;

 והעתיד — מדוע יהיה אהד?!

 ב.

 זהו הזון, ולא פנטסיה, הזון, שיכול ליהפך מציאות. הוא מוכרה ליהפך למציאות, אם רוצים אנו

 להתקיים כאומה.

 אך המציאות של היום הינת אתרת. לפי־שעה אין פועלים אצלנו. יש רק שכירי־יום. היום משכיר

 הפועל את כות-שריריו ומרווית את פת-הלתם הזעומה, לו ולביתו, ומהר שוב הוא מושלך התוצה

 — בחוסר-כל, מופקר לרעב ולסבל. כל המסתכל בתנאי העבודה בחרושת, בסדנה ובמתנות

־ רעדה תאתזהו. תנאי-עבדות גרועים עד לידי זוועה, בשכר המבטיח חיי-מחסור.  העבודה —
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 משכנות-העוני נעשו קבע בהיינו. ילדים רעבים משוטטים בחוצות, בי לא השיגה יד הוריהם

 להאכילם לשובע. מצרכים מזינים לא באו אל פיהם מאז הולדתם. תתנווגות גופנית, המובילה

 להתנוונות מוסרית ורותנית. הדיו-וההשבון של הוועדה הרפואית מטעם ׳׳הדסה״ גילה אך מקצת

 מן המציאות ואף הוא מהריד עד לידי זוועה; רעב, עוני, מהסור, מצוקה. ובעקבותיהם — מתלות;

 שתפת; רכוד־העצמות ומתלות סוציאליות אתדות.

 תייב כל עברי, כל פועל, כל סובל, כל דואג לעתיד עמו — לשאול את השאלה: מי עומד בין

 ההזון המזהיר ובין המציאות האיומה? מי אתראי לרעב ולסבל? מי מעוניין במצוקה הכלכלית? לא

 יקשה למצוא את התשובה; על המשטר הקיים במולדתנו מגן השלטון הזר. הוא מעוניין בקיומו; הוא

 מפריע בעד התגשמות ההזון.

 כל תעוקב אתרי התיים בארצנו, יראה זאת בעליל. השלטון הזר ניצל את זיעת ההמונים העברים

 בשעה שזיעה זו היתה נהוצה לו ועד כמה שהוא ראה צורך בה. אך הוא הורם. בשיטה ובעקביות,

 את המפעלים שקמו, כשאין לו יותר צורך בהם. הוא עושה את הכל, למען נתתבט בשאלת תוסר-

 העבודה, למען נהיה רעבים. הוא הורם את הקיים ומעכב את היזמה להקמת מפעלים תרשים. קראו

 את הדברים שנאמרו במאמר ״על משמר התעשייה״ (י. שוכמן ׳*בר״, ת׳ טבת תש׳*) ותיווכתו:

 הרם ועיכובים — זו היא שיטתו של השלטון הזר. הוא הורם את תעשיית היהלומים — בכוונה

 ובזדון. הוא הורם את תעשיית-תאורגים, את תפרדםנות. הוא שם מהסוס לתמה העברית הברוכה.

 בזדון ומתוך כוונה הוא מרעיב את ההמונים העבריים. השיטה של תלוקת-המצרכים תוכננה למען

 מנוע פת-להם מן הפועל העברי; למען דכדך את רותו למען הסתת דעתו משאלות הקיום הלאומי.

 שיטת-ההרעבה איננה מסוכנת פתות מן הנסיון לפרוק את נשקו של היישוב. אלה הם שני סעיפים

 בתכנית האתת: לתסל את השאיפה העברית לתרות בארצו, לשלול את כושר מלתמתו של העם.

 זאת היא המציאות וממנה יש להסיק את המסקנות: מלהמה ברעב ובמתסור, מלהמה בהתנוונות

 ובמצוקה מקופלת בתוך המלתמה הכוללת, הפותרת את כל הבעיות, הלא היא המלתמה לתרות.

 מאמת זו אין להתעלם, הבין אותה מנהיג המהפכה הרוסית בקבעו, כי תרות לאומית(לגבי עמים

 משועבדים), קודמת לתרות תברתית. לא זו בלבד שהיא קודמת, אלא שהיא תנאי שאין בלעדו. את

 העיקר הזה של גאון התכסיס המהפכני טרם למדו המוני העם העברי בארץ. אולם ההכרה הולכת

 ותודרת לתוך המות והלב. ככל שתמהר להדור ולעורר למעשה — יגדלו סיכויינו להצלתה.

 על השאלה: ״כיצד להילתם בניצול ובעוני״, יש רק תשובה אתת — מלהמה בשלטון הזר,

 לתרות לאומית.

 זה צו המציאות המתדידה. זה צו התזון המזהיר.

 ג

 אי-אפשר למלתמה בלי קרבנות ובלי סבל. מתעוררת השאלה: הכדאי להתליף את סבל-הניצול־

 והעוני בסבל של מלהמה לתרות? והלא ייתכן, שסבלות המלתמה יהיו קשים מסבל-הרעב.

- — ״ייתכן״. אין ספק, שסבל־המלהמה יהיה גדול יותר. גם רעב נסבול וגם דם נשפוך. ואף א  ל

 על־פי-כן — אין להירתע ואין להימנע. כי הסבל של היום הוא סטאטי, הוא קיים ועומד. הוא
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 מצב מתמיד, גס לסובל וגם לבניו אהריו. ״אהרי העני נגררת העניות״ — והיא עוברת בירושה.

 היא מהדירה בפרספקטיבה שלה. הסבל הפאסיבי הוא גזירה, שאתרים כפו על הסובל. ואילו את

 הסבל האקטיבי מקבל האדם על עצמו מתוך רצון, כדי לתסל את ירושת-הסבל; כדי לפרוק את עול

 העבדות מעל עצמו ולהבטית קיום מאושר יותר לדורות הבאים — לבניו. מלהמה והסבל הכרוך

 בה — היא הדרך היהירה לשנות את סדרי המשטר הקיים; לתסל את התנאים, הכופים את העוני

 ממצב נורמאלי ולקבוע תנאים תדשים, המבטיתים אושר ואפשרות-עליה בסולם הציבורי.

 אם כדאי? שאלה זו עמדה בפני כל האומה. והתשובה היתה תמיד: לא בלבד שכדאי — יש

 הכרה להילתס למען התרות, להגשמת ההזון והרי דוגמה:

 ברוסיה פירק העם את כבלי עבדותו, תוך מלהמה וקרבנות, ומשהשיג את הנצתון בתוך גבולותיו,

 לא נמנע מלקבל על עצמו סבל נוסף: כי ידוע ידע העם הרוסי, שמעבר לגבולותיו זוממים אוייביו

 להתנפל עליו, לשלול ממנו את פרי נצתונו — את התופש — לקרוע מעל ארצו את שדותיו

 הברוכים. הרוסים ויתרו על תיי נותיות ועל צרכים ראשוניים. המבקרים מן המערב ראו את המתסור

 הגדול וסברו, כי הרוסים לא יוכלו לעמוד במערכה, כיוון שבגדיהם מרופטים ובתיהם רעועים. אך

 המציאות הוכיהה ההפיך מזה: הרוסים נלהמים בגבורה ובעוז נפש בתזית ומאמצים כל כותותיהם

 בעבודה קשה בעורף. רבבות ומאות אלפים מתים מקור ורעב והעם מנצת. לא מתוך כפייה ואונס

 נלהמים ועובדים וסובלים כשם שאין הגרמנים נלתמים מתוך אונס. הרוסים עומדים ביסורים אל-

 אנושיים, כיוון שברור להם, שאתר הנצתון, במולדתם התפשית, יזכו סוף סוף גם בתיי נותות, יבוא

 קץ לסבל. ומצד שני הם יודעים, שהשיעבוד הזר יביא להם סבל לדורות, שלא הם יהיו האדונים

 לגורלם.

 עשרים ותמש שנות סבל קיבל על עצמו העם הרוסי, כדי להבטית את האושר לדורות. העם

 העברי סובל זם אלפין שנה וסבלו לא ייפסק, אם לא יהפוך את הסבל הפאסיבי לסבל אקטיבי, סבל

 של מלתמה. דורנו יקבע את עתיד האומה. את גורל הדורות הבאים. אם נירתע מפני המלהמה —

 והיינו למשיםה בגויים, ובארצנו תוטבי-עצים ושואבי-מים לבריטניה או לשבטי-ערב. אם

 נצא למלהמה — נידרש להקריב קרבנות, ללא ספק, אך נבטית היי אושר וכבוד לאומה כולה. נרכז

 מיליונים הנתונים לסכנת- כלייה ונהיה אדוני-המולדת, לעולמים.

 האפשרויות הן ברורות. דרך שלישית אינה קיימת. המציאות מעמידה בפני כולנו את השאלה אם

 לתיות או לתדול מלהתקיים. אגו רוצים לתיות — כאומה תפשית ועל-כן נבהר בדרך המלתמה

 לתרות.

 גם הפועל העברי יבתר אותה. הוא — בראש וראשונה.

 ד.

 הפועל עמד בכל מקום בראש הלותמים לתרות. כי יותר מכל שכבה אתרת באומה הרגיש

 הפועל את המועקה. הוא נשתק תמיד בין אבני-הדיהיים של ניצול השלטון הזד מצד אהד, והשכבה

 ״העליונה״ באומה, התומכת מרים תמורת ההנתות הכלכליות, שהם מעניקים לה — מצד שני.

 הפועל הוא ראשון ללותמים. כי ״אין לו מה להפסיד מלבד כבליו ולזכות — בכל״.
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 ההיסטוריה המפוארת של עמנו מלמדת אותנו, כי"האדם הזעיר״ העברי היה נושא מלתמות-

 התופש הממושכות והתכופות בדורות האתרונים לפני תורבן־המקדש, ודורות רבים לאהריו. השכבות

 העליונות של האומה השלימו ברובן עם השיעבוד הלאומי. הן התבוללו בתרבות הזרה. התליפז את

 לשונן העברית בלשון הזר, רצו להידמות לזרים — בכל. המוני העם — הפועלים והאיכרים

 הזעירים — שמרו על התרבות הלאומית ודתו בתוקף את הפיתויים לטמיעה. ובבוא שעת-הכושר,

 הרימו את נס המרד ויצאו להילהם באוייב. צבא ההשמונאים המורד היה מורכב מפועלי ירושלים

 ומאיכרי הכפרים העבריים, שנאנקו תתת עול המסים. הם ראו את המוכסים היהודים המוצצים את

 דמם בעלוקות. אולם הם ידעו, שמאהרוי המוכס היהודי עומד היווני המזויין. על-כן יצאו המוני-

 העם להכות ביווני. לגרש את הזר, כשהושגה התרות ניטל כותו של המוכס-המנצל. יתד עם התרות

 הלאומית השיג העם גם את זכויותיו.

 תנועותיהם של יותנן מגוש-תלב ושמעון בר־גיורא אף הן היו תנועות של איכרי־הגליל, שהרימו

 את נס-המרד נגד האימפריה האדירה ביותר בעולם, אילמלא הגיעו לירושלים, אתרי נסיגתם מהגליל,

 היו עשירי-ירושלים נכנעים לרומא ללא מלהמה כלל. האיכרים הערבים מהגליל, בעלי־המלאכה

 המנושלים, מזי הרעב וידועי-הסבל, הס הם שנלתמו כאריות על תומות ירושלים ואף במותם יצרו

 את המסורת של מלתמת-תרות ושמשו מופת לדורות הבאים. לו נכנעה יהודה ללא מלהמה, ספק

 אם היה מופיע בר-כוכבא, ספק אם היתה מפעפעת בקרב האומה אותה השנאה למתריבי ארצה,

 ששמרה על ייחודנו בין הגויים והעבירה מדור לדור את הגעגועים למולדת, ההרבה, שכל כך הרבה

 דם נשפך על מזבתה.

 הגלות הרסה את מבנהו הטבעי של העם תעברי. באין עצמאות ממלכתית נדתקו בין השכבות

 של העמים השליטים ויצרנו מעמד-ביניים בכל הגלויות. במקום עם של איכרים ופועלים, ההיים

 על עבודתם בארצם, היינו לעם של רוכלים ומתזרים על הפתתים בנכר. בודאי היתה אתת הסיבות

 לפאסיביות היהודית בגולה. קהילות שלמות מתו על קידוש-השם והושיטו צוואר לשותט, מבלי

 שיעמוד בהם כותם להשיב מלתמה שערה. את האינסטינקט הלוהם יונק האדם מן הקרקע מאדמת

 המולדת. והקרקע בגולה היתה זרת, אדמת-נכר. לא נצמד אליה היהודי ולא הישקה אותה בזיעתו.

 למלחמה באוייב, לגבורה שבהתקפה, נתוצים שרירים של אנשים היודעים לאהוז בברזל. לרוכלים

 מאונס לא היו שרירים חזקים. על כן מתו ולא נכנעו — אולם למלהמה לא יצאו.

 תדירת היהודים לענפי התעשייה השונים במאה הקודמת, ציינה גם את הופעתו של הלוחם

 היהודי. המתה המלתמתי תיפש פורקן לעצמו במערכות המלהמה הזרות. הפועל היהודי מילא

 את שורות כל התנועות הלותמות-מהפכניות באירופה במתצית השנייה של המאה הקודמת וגם

 במאה הזאת. תוא עזר למגר עריצים ולכונן מדינות של עמים אתרים. את דמו שפך על כל מזבת,

 מתוך תקווה, שלגאולתו ולגאולת עמו הוא לותם. מאורעות־אירופה בעשרות השנים האתרונות

 (ומאורעות אמריקה בשנים הבאות), מוכיתים, כי היתה טעות בתשבון. העם העברי לא נגאל, הגולה

 נהפכת לו לבית קברות. המזבת תיתיד שכדאי להקריב עליו את התיים הוא תרות העם במולדתו.

 הפועל היה ראשון ללוהמי התרות בכל מקום ובכל זמן. הפועל העברי היה ראשון לראשונים. אין
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 ספק, שכך יהיה גם כאן, בקרב האתדון למען עתיד האומה באוצה.

 ה.

 הפטורות השכבות האתרות מעול תמלתמה? יותר מכן: היש להרשות לבעל-ההון העברי לנצל

 את פועליו, להנמיך את דרגת תייהם, בשעה שהם יעמדו במערכה מול האוייב התיצוני?

 על שתי השאלות אנו עונים: לא. כל השכבות שבעם צריכות להתרכז למען המטרה האתת. כולן

 תייבות לתת קרבנות. רכושם של בעלי-ההון איננו שלהם. הוא שייך לאומה כולה ורק במקרה תופקד

 בידיהם. אסור להם לדמות בנפשם, כי יוכלו להיבנות על תשבון ניצול אתיהם וכי יוכלו ליהנות

 משפע הונם, בתנאים הקיימים. רכוש עברי של מיליארדים ירד לטמיון בארצות תגלות, נשדד ועבר

 לידים זרות. היום נודדים עשירי-אתמול על פני שבעה ימים ומבקשים פת-להם לנפשם הרעבה

 וקורת גג לגופם הרצוץ. כספם לא עמד להם ביום עבדה. כספם לא יעמוד להם גם כאן אם לא תושג

 הערובה המבטתת את קיומה והתפתתותה של האומה כולה — התרות. ואם אין הם מבינים זאת;

 אם מתעלמים הם מן העובדה, שגם את יוזמתם וכושר-פעולתס כובל ובולם השלטון הזר — יש

 צורף לכוף עליהם הר כגיגית. לתועלתם ולתועלת הכלל.

 כזהו הממשי והמוסרי של הפועל יגדל, אם את דרישותיו יבסס לא רק על הרצון לתיות תיים

 נותים יותר. כותו יגדל שבעתיים, אם תביעותיו ינומקו בעובדה, שהוא משמש היל-הילוץ במלתמת־

 התרות של העם. תנועה לותמת תדע להטיל את מרותה על המעביד תעברי, לא בכות השביתה

 דווקא. אבל גם בכוה השביתה. פעולות-המלהמה באוייב התיצוני יתנו את התוקף ואת הכוה

 המוציא-לפועל לכוף קרבנות גם על העברי המתכהש למלהמה, הרוצה להיבנות על תשבון הכלל.

 אז לא יתכן שמוסד עברי, כבנק אפ״ק, יעביד נערים עברים בפרך, במשכורת-רעב מהפירה,

 והנערים יהיו נאלצים להסתפק בשביתת-מתאה, מבלי להשיג הטבה בתנאיהם. נערים אלה יפנו אל

 התנועה הלותמת וזו תריב את ריבם. כי הנוער תוא עתיד האומת ומי שמרעיב אותם, כדי להגדיל

 את דוותיו, פושע לגבי האומה.

 אז גם לא היינו עדים לאותו פרק מתפיר כסיכסוכי-עבודה בענפי התעשייה השונים. מהו רקע

 הסכסוכים? בעלי-התעשייה נהנו מתקופת־שפע ומרוותים גדולים. הפועלים רוצים אף גם להינות

 מן השפע ותובעים תביעות. אולם בה בשעה מניפה הממשלה את הגרזן על התעשייה כולה ועוד

 מעט יעמדו המעבידים והפועלים גם יתד לפני השוקת השבורה. ובאותה שעת מתליט צד אהד

 — המעבידים או הלק מהפועלים השובתים — לפנות אל אותה הממשלה עצמה ולדרוש ממנה
י •"י•!!  י•.-׳• ־•־ ׳'־"די* ־•י•י,'׳ "

 "לפסוק את דמה בסכסוך. היש עוד דוגמה בולטת יותר להוסר הגיון, הגוג^עסי&שע-לאומי? וכל-

 הטענה של תסידי ה׳׳ממלכתיות״ — מצד זה או מצד אתר — כי מוסד ממשלתי הייב להכריע

 — אין בה טעם והיא פסולה. כי לא מוסד ממשלתי סתם הוא זה, אלא מוסד של השלטון הזר,

 המשעבד, הדותק את רגלינו ומצר את צעדינו בארץ שלנו — שלטון זה פסול ומוסדותיו פסולים.

 הם אוייבים לנו. אין אנו מכירים בו, בזכותו לשלוט בארץ. ועל-כן אסור למסור לו את סיכםוכמו

• ד ^ ׳ • :  הפנימיים ליישוב, מתוך רצוננו התפשי. י י .;;•£.׳•>.•• ^

 תנועה לותמת תזקה היתה מיישבת את הםיכסוך בהתאם לאינטרס הלאומי: לשמירת תתעשייה
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 העברית מפני הרס, להגבלת הרווה של המעבידים בתהומים הוגנים (על-ידי הטלת מס למלחמה

 העברית על הרווהים המופרזים) וגם למילוי דרישותיו הצודקות של הפועל.

 כך בענף היהלומים וכך בכל ענף אתר, את ההפקרות של ״איש הישר בעיניו יעשה״ אפשר

 להסל אך בשעה שמשליטים את רעיון-התרות כרעיון יהיד באומה. וקודם־כל צריך להיות ברור,

 שהשלטון הזר מתנכל לנו, אוייב לנו, ועל-כן יש לשלול מאתו את התוקף המוסרי להופיע בגורם

 מסדיר בהיינו.

 כל השכבות והמעמדות באומה הייבים להטיל על עצמם את נטל המלתמה באופן שווה. את

 עיניהם של העוורים יש לפקות ואת המתכתשים יש להכרית — בכל האמצעים. את זאת תוכל

 לעשות תנועה הלותמת לתרות. ככל שתגדל השתתפותם של הפועלים בתנועה הלותמת, כך תקטן

 סכנת ניצולים על-ירי המעביד.

 ו.

 אין אנו מתםידי ״הטריידניוניזם״ האפוליטי. האיגוד המקצועי יכול והייב ליהפך למכשיר רב-כות

 במלתמת-השהרור הלאומי. בלי המטרה הזאת, נהפכת הסתדרות העובדים להיכל, שאין בו אלוהים,

 וסופו של היכל זה שהוא מתפורר ונהרס. סימנים של התפוררות והרס נראים גם בהסתדרות

 העובדים העברים בארץ-ישראל. אין אנו מרוצים מעובדה זאת, כי האלטרנטיבה היא גרועה מאוד:

 קיום הסתדרויות רבות, המכלות את כוהן במלהמה הדדית, המהלישה את הכוה הלאומי הכולל.

 בקיומן של הסתדרויות עובדים רבות מעוניין השלטון הזר, כדי שיוכל להרבות בנכליו ולההליש בכל

 פעם את זו המסוכנת לו יותר ע״י תמיכה בהסתדרויות המתתרות; פעם בזו ופעם באתרת. על-

 כן גם מכריז מנהל מתלקת העבודה הממשלתית, הפקיד הבריטי, כי הוא שואף לאפוליטיזציה של

 ההסתדרות ולהרתבת מסגרתה על ידי צירוף ב״כ המעבידים ובאי-כוה השלטון. הוא מהפש לרכוש

 עצמו פיקות מלא על פעולתו ואירגונו של הפועל העברי. זוהי סכנה ויש להילתם בה. ועל-כן נהוצה

 הסתדרות פועלים תזקה שבתוכה ישליטו המוני הפועלים את רעיון המלהמה לתרות, וייהפכוה

 לנשק יעיל במלהמה לעתיד האומה העובדת כולה.

 אין בטתון, שמטרה זו תושג בקלות, או שתושג בכלל, אולם אם ההסתדרות תמשיך ללכת בקוו

 של דאגה לאינטרסים רגעיים בלבד ולא להבטתת האינטרס של העתיד — של הפועל ושל בניו

 ושל האומה כולה — יעמיק תהליך ההתפוררות בתוכה והפועל יתפש לו את המסגרת הלותמת,

 שבנצהונה ייפתרו בעיות השעה ובעיות העתיד גם יהד.

 את סבך הבעיות המטרידות אותו תייב הפועל העברי להעביר מתדש תתת שבט ההגיון, ההורג

 ממסגרת הרגע, עליו לבתון את עברו ועתידו לאור כללים, שאינם ניתנים לערעור. הכללים הם:

 1. עתידו ועתיד ביתו תלויים בקיומה של מולדת תפשית ועצמאית.

 2. לשטן בדרך הגשמת הזון המולדת התפשית עומד השלטון הזר, המשעבד.

 3. הפועל הוא ראשון לסובלים מתנאי-השיעבוד והוא יהיה ראשון לזכויות בתנאי־התרות.

 4. על-כן תייב הפועל להיות ראשון ללוהמים ולהטיל בכותו משטר של מלתמת תרות על כל

 שכבות העם.
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 לאור כללים אלה לא קשה יהיה למצוא תשובה על השאלות שלא נגענו בהן פה וגם להותיב את

 היריעה בעניינים שהזכרנו אותם בצימצום. הדיאלקטיקה של מלתמת-תרות היא נשגבה עם היותה

 פשוטה וקלב. כל אתר יכול בעזרתה לפתור את הבעיות הקשות ביותר, מבלי לטעות.

 בהציענו את קווי-היסוד אלה לפועל העברי לבירור, אנו רוצים להוסיף בטוף:

 אין אנתנו מטיפים לקדמות בשבתנו במשרדים מרווהים, שבעים ומרוצים.

 לותמי תרות ישראל הם העניים ביותר בתול היישוב הזה. לא בית להם ולא מיטה משלהם; לא

 בגד ולא כסות; לא משכורת ולא לתם מובטת. מאתורי כל פינה אורב להם המוות מכדור האוייב.

 אנו תםרי כל גכם תמרי בעולם. רק את רעיון התרות הוגים ולו הקדשנו את תיינו. על-כן זכאים

 אנו להורות דדך ולדרוש קדמות מן האתרים.

 אנו פועלים בשטה הקשה ביותר — שטת המלתמה לתרות. מהמוני העם באנו ולהמוני העם

 נתונות מתשבותינו ומלתמתנו. על-כן פונים אנו אל הפועל העברי:

 הושיטו יד אהים. הצטרפו לשורות הלותמים — לעתידכם ולעתיד האומה כולה. יתד נהיה

 מהנה גדול, אשר שום כות בעולם לא יוכל לו. ואת מטרת המלתמה נשיג״

 מאמר נוסף הדן בסוגייה של מעמד הפועלים ומלתמת החרות, הוא מאמרו של ישראל אלדד

 "מלחמת מעמדות ומלחמת שהרור", שהופיע ב״חזית״ בגליון י״ז, אדר תש״ה. לדעתו, ״מרעיון

 סוציאלחם כמשטר תברתי אפשרי הוא, מאתר שמלתמת המעמדות ומלתמת התרות הולכות בקנה

 אהד עם השאיפה לצדק ולעצמאות".

 "כל מי שרואה ברעיון המדינה העברית כמדינה סוציאליסטית כרעיון נפרד שיש להילתם בו,

 איננו מזיק פתות לתנועת השתרור העברית ממי שנלהם בשם הסוציאליזם נגד רעיון המדינה

 העברית" - כותב בעל המאמר.

 להלן המאמר כולו:

 ״ א. אבנים לסקול

 בשדה הוויכוה בין ה״ימין" וה״שמאל" נצטברו הרבה אבנים כבדות, המכבידות על עבודת התריש

 ההדש הרצוי והראוי שייעשה בו. אבנים אלו ברובן הן תולדות תנאים היסטוריים, סוציולוגיים

 ופסיכולוגיים מסוימים, אשר השפעתם מתמיד בכות האינרציה, אף כי בינתיים ניטלו יסודותיהם

 במציאות.

 מנהיגותה של התנועה הציונית, אף בלי כל רצון להטיל בה דופי סובייקטיבי, אינה מסוגלת

 בקלות לצאת מעורה האובייקטיבי שהוא מורשת העבר.

 לותמי תרות ישראל השתתררו מכבלים ארגוניים ומדיניים של עבר זה עומדים בכנות גמורה,

 לא מתון תכסיס ולא מתוך רצון לתדש, כי אך מתוך ראיית הדברים לאור ממציאות בלבד, ותמהים:

 אותה תהום בין"ימין" ו״שמאל״ בשטת מלתמת השהרוד — מה טעמה במציאותנו אנו, במציאות

 העולמית בכלל, ובמציאות היהודית והארצישראלית בפרט; מה הם השרשים שמהם יונקת.
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 שדשים אלה נעוצים בשני צדי התזית: בשדה "הימני״ ובשדה "השמאלי״. הציונות תחילתה

 ולידתה באוירה ובתהום הסוציולוגי של המעמד הבינוני. רובו של העם היהודי נמנה על אותו מעמד,

 ועל כך היה מעמד זה ראשון שנפגע מהאנטישמיות, והוא שהיה נושא הגעגועים המשיתיים. ומשני

 אלה נולדה הציונות, נוסף על כך כדאי לזכור, שתנועות השתרור שעברו על פני אירופה באמצע

 המאה הי״ט ושנתנו את אותותיהן ברעיון הציוני — היו אף הן תנועות המעמד הבינוני, שעלה

 להשפעה ולשלטון במאה הזו והיה למעשה נושא התרבות הכללית.

 כך מתפרש, מדוע ראתה תנועת הפועלים היהודית, שקמה בסוף המאה הקודמת והתפתתה

 בראשיתה של המאה הנוכתית בציונות תנועת האתמול הקפיטליסטי. הרי תאמת היא שבמידה

 שהיה פרולטריון יהודי, הוא נסתב אהרי התנועות הסוציאליסטיות שאינן יהודיות או אתרי ה״בונד"

 שהוא יהודי ואנטי-ציוני. מעמד פועלים במלוא מובן המלה לא היה קיים בארץ-ישראל בכלל ונוסף

 על כך ראשונה זו שלל כמעט לגמרי את יסודות הלאומיות הממלתית, כביטוי ריאקציוני, כאמצעי

 להשתלטות בידי הבורגנות. כגורם המלתמות בעולם.

 מאותם עולמות סוציולוגיים ופסיכולוגיים באו מהוללי המפלגות השונות בציונות ומנהיגיהן

 והביאו אתם את כל הדעות הקדומות, המהוות עד היום את סיבת הקרע. מצד אהד, היה עצם

 תקומתה של תנועת פועלים הדוגלת באינטרנציונליזם כמשהו התותר תתת יסודות "הלאומיות

 הצרופה״ — מושגי ״השענטז״. "ציונות על תנאי". "קומוניזם עברי״. מן הצד השני שלט ושולט עוד

 במידה רבה עד היום פתד מפני מושגים: ״מדינה״ בכלל, ״מדינה לאומית״ בפרט, ״צבא לאומי" וכוי

 — כמושגים הסותרים כביכול את מלתמת מעמד הפועלים ל״סוציאליזם צרוף״. הוק האינרציה

 פעל על שני הצדדים והגיגודים הממשיים היום יומיים, הריאליים באמת בהיי הכלכלה בארץ, פועלים

 עוד להתרפת היתםים בין שני המתנות ולהעמקת התהום הקיימת, כביכול, בין מהנה סוציאליסטי

 מהן ומתנה לאומי מאידך. אך בינתיים תלו תמורות כבירות.

 ב. התמורות

 התמורות הלו בכל השטהים כמעט.

 המבנה הסוציולוגי של העם היהודי הלך ונשתנה, הן בגלל השינויים הכלליים בעולם והן בגלל

 האנטישמיות במזרה אירופה. התפתתות הטכניקה באמריקה והמשטר הסוציאליסטי ברוסיה

 הסובייטית פעלו גם הם בלי ספק את השפעתם המכרעת על שינוי המבנה הזה. מבלי שתהיה עוד

 לפנינו תמונה סטאטיסטית מדוייקת על כך. נתבדו האשליות, שהמקור היתידי של האנטישמיות

 הוא במבנה הכלכלי של העם כמעמד בינוני, העומד להיטתן; הוברר, ועומד להתברר עוד יותר בשנים

 הקרובות, כי לאנטישמיות שורשים עמוקים יותר מזה. זה נטל את הקרקע מתתת רגלי ה״בונד״

 והסוציאליסטים היהודים המתבוללים (מתתת רגלי הקומוניסטים היהודים האכםטריטוריאליים

 תישמט הקרקע בקרוב, הרבה יותר מהר מאשר נדמה לנו); והאתרון בשטה זה: בינתיים קם בארץ-

 ישראל מעמד פועלים ממש, על כל סימני ההיכר המיותרים שלו.

 אך בינתיים הלו גם שיגויים באגף השני. בינתיים נשבר משהו באינטרנציונל השלישי בשנות
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 המלתמה העולמית של עכשיו. כתוצאה משני המשברים האלה פסקו מושגי הממלכתיות הלאומית

 להיות פסולים בעיני סוציאליסטים. אין זה רק תכסיס. אולי רק הרגע, שבו בהר םטלין הוא

 תכסיסי; אבל עצם השיבה לערכים לאומיים עמוקים, למושגים איראציונאליים בשטהים שונים,

 איננה תכםיםית אלא ממשות עמוקה שהתמיד בקיומה. התהליכים התהילו ברוסיה עוד לפני פרוץ

 המלהמה עם גרמניה ורק עכשיו התישו את צעדיהם והתגלו ברבים.

 התמורות האלה: התהוות מעמד פועלים תזק כמציאות בארץ-ישראל, ביטול מושגי הממלכתיות

 והלאומיות כמונופול של העולם הבורגני — כל אלה מהווים רקע תדש לאפשרויות תנועת שהדור

 עברית; מאפשרות ואולי גס מתייבות.

 ג. מציאות מלחמת המעמדות

 עצם העמדת השאלה: ״בעד או גגד מלתמת המעמדות״ — נראית לתנועת השהרור העברית

 כשאלה שאינה מן העניין. מלתמת המעמדות היא עובדה מתויבת המציאות. היא מתויבת המציאות

 מהרגע שישנו מעמד פועלים ומהרגע שמעמד פועלים זה מגיע להכרה של קיפות כלכלי. ההכרה

 תופכת אותו למעמד לוהם. המציאות היוס-יומית מרככת או מהדיפה את המלתמה הזאת אך

 היא קיימת בלי הרף. אולם למלתמה זו אין כל קשר — לא קשר בונה ולא קשר סותר —

 למלתמת השתרור העברי. כי מלתמת שהדור זו היא קודם כל מלתמה להשלטת העם העברי על

 ארצו ולקיבוץ העם הגולה בארץ. מה יהיה משטר השלטון הזה — זוהי שאלה התלוייה לא

 רק בדרגת הכות וההכרה של המעמדות, לא רק בדרגת המבנה הכלכלי האידיאולוגי של ההמונים

 הבאים, אלא גם בשאלה התיצונית: מה יהיה המשטר של העולם כולו או, לכל הפתות, העולם שבו

 תהייה קשורה המדינה העברית? וסנטימנטים אישיים של כל אתד ואתד, או הרגלי־סביבה וחינוך

 או טעמים אידיאולוגיים יוכלו להשפיע על כך אם האהד ירצה וילתם למשטר קולקטיבי או למשטר

 אינדיבידואלי, לצוות הקבוצה או הקיבוץ, להלאמה מלאה או לתכנית בוורידג׳. במשטר העבדות

 הקדום מצאה תורת ישראל — מבלי יכולת לצאת מן המשטר הזה — צורה מתאימה לתיקונו,

 כלומר — השלטת צדק סוציאלי יתסי בהתאם למשטר הכלכלי של העולם כולו. אין הרוה העברית

 לא "פיאודלית״, לא ״קאפיטליסטית״ ולא ״סוציאליסטית״. תרות העברית היא רות הדינאמיקה

 לקראת צדק ומשפט. אולם ״צדק״ זה איננו מושג מופשט, כי אם מושג אידיאלי בתוך מציאות

 מסוימת. משטר העבדות בצורתו הרומאית לא תייב את יהודה. והמשטר הסוציאליסטי בנוסת זה או

 אתר דווקא לא יתייב את המדינה העברית.

 אך אין להימנע ואין גם צורך לנסות להימנע מתהליך טבעי בשינוי פני המבנה הסוציאלי והיתסים

 הכלכליים בהברה ובמדינה. כל מי שרואה ברעיון המחנה העברית כמדינה סוציאליסטית רעיון

 נפסד, שיש להלתם בו, איננו מזיק פתות לתנועת השתרור העברית ממי שנלתם בשם הסוציאליזם

 נגד רעיון המדינה העברית.

 שלא להשאיר מקום לטעות: אין דעתנו דעת ״ציונות פרוגרסיבית״, הרוצה להקהות את הניגודים

 על ידי ריכוך מלאכותי או פשרנות בקטנות. תנועת השהרור העברית מתייתסת אל מעמד מסוים



ר תולדות לוחמי חירות ישראל פ 5 | ס 1 0 

 וק בהתאם ליתםו ותפקידו של אותו מעמד במלהמת השהרור. לפני מאה שנה היה המעמד הבינוני

 — המעמד הדינמי, בעל ההכרה, נושא מלתמות התופש של העמים. הפועל ואף האבו, השתתפו

 לכל היותד כיתידים ולא במעמד. ובמאה העשדים תופש את אותו המקום מעמד הפועלים. בפולניה,

 בראשית המאה העשרים, עמדו פועלי ורשה בראש המרד הפולני, וזה גם היה תלומו של טדומפלדור.

 וייתכן שהלומו זה יתגשם.

 יש עוד נימוק המדבר בעד העדפת מעמד הפועלים על פני כל מעמד אתר כנושא תנועת השתדור.

 תנועות שתדור בימינו אינן יכולות להיות ספונטניות-המוניות סתם או אינדיבידואליות-פרטתניות.

 הן יכולות לקבל מפקודה לפקודה צורה של הפגנה המונית, או של מלתמות-גבורה של יתירים.

 אבל בסופן ובעיקרן עליהן להתבסס על שורות מלוכדות, ממושמעות ומאורגנות, ומבהמה זאת,

 הן בעולם הכללי והן בעולמנו אנו, ציבור הפועלים הוא הציבור המאורגן, בעל הרצון המלוכד. הוא

 קודס-בל הציבור הדינמי, בעוד אשר הציבור הבורגני והזעיר־הבורגני הוא שמרני, אתר שהגיע

 לשליטה במאה הי׳׳ט. קל יותר להביא בתשבון ציבור מאורגן מאשר יהירים אזרהיים; ויהיו אלה

 עשירים, ויהיו אלה פטריוטים, הם בכל זאת יהירים, ואף אם רבים הם.

 על כן אפשר גם להוסיף על המלה ״ייתכן" את המלה ׳׳הלוואי". הלווארי וייהפך מעמד הפועלים

 העברי לנושא מלתמת השהרור.

 ד. מציאות מלחמת השחרור

 הדברים אצלנו אינם כה פשוטים כמו שהם אצל עמים אתרים. תנועות מתתרת שונות יכלו

 בקלות להצביע על שיתוף הפעולה שבין האוייב המדיני התיצוני והאוייב המעמדי הפנימי. אצל רוב

 העמים היו באמת אנשי הריאקציה הסוציאלית גם אנשי הבגידה הלאומית. על כן יכלו רוב תנועות

 המתתרת באירופה לאתר במלתמתם את מטרת השתרור הלאומי עם הסוציאלי. אך גם שם, בכל

 מקום שנמצאו קבוצות מן ה׳׳ימין״ שנלתמו באוייב התיצוני, התלכדו יתד — לכל תפתות לזמן

 המלהמה המשותפת. אנשי המתתרת הצרפתית השמאלית מוצאים לשון משותפת עם דה-גול.

 ואצלנו?

 אצלנו רק התל עכשיו המאבק בפנים תנועת הפועלים על ביקורת דרכיה עד היום, בהתאם

 למציאות ההדשה, או הישנה שנתגלתה בדמותה האמיתית. מצד אהד האורתודוכסיה של"השומר

 הצעיר", שעדיין היא מהססת מתוך שמרנות אידיאולוגית-מגמתית לעלות על דרך של ממלכתיות

 עברית מלאה. מהצד השני — מפא״י, שמתוך נטיה נפשית נפלה על מציאות זו של התזדת עטרת

 מושגים ממלכתיים לישנם. עד כה היא דתתה אותם המושגים מתוך ביישנות כלפי תוץ; אך היום

 כשהתירו אתרים ונתנו הכשר לממלכתיות לאומית, הם נושמים לרוותה. אך יתד עם זה, ובייתוד

 מתוך תליית עיניים ב״לייבור״ הבריטי, ניתן גם היתר לשיתוף הפעולה עם האימפרילאיזם הבריטי

 — בייתוד בנסיונות הריכוך שלו ב״קהילת עמים" וכדומה.

 הדרך ״ממעמד לעס״, שהפכה לסיסמת מפא״י, אפשר לוותר עליה אפילו מנקודת ראות לאומית,

 באם כלליות זו, יתד עם פירוק הדינמיקה הסוציאלית, תפרק גם את הדינמיקה הפוליטית כלפי תוץ;



ת | 1 ו5 ר ת ח מ ה ם: ההכנות הפוליטיות לצאת לח״י מ  פרק שישי

 בפשטות: אם עלינו לבתוו בין עם אתד מאוהד אך בלתי לוחם(ולזה בעצם שואף וייצמן) ובין מעמד

 אתד אך לותם את מלתמת-השתדור — ואם גם כוונתו לבנות את מדינת המעמד שלו — אנו

 מבכרים את מלתמת המעמד האתד.

 ה. שלוש אפשרויות

 מבהינה תיאורטית קיימות שלוש אפשרויות של היתם בין מלתמת מעמד הפועלים לבין מלתמת

 השהרור הלאומית.

 1. מלתמת השתרור הלאומית היא נגד מלתמת מעמד הפועלים.

 2. מלתמת השהרור הלאומית היא בלתי תלויה במלתמת מעמד הפועלים.

 3. מלתמת השתדור הלאומית הולכת עם מלתמת מעמד הפועלים.

 בדרך הראשונה נםתה ללכת התנועה הלאומית בגונה הרביזיוניסטי. הוקעת אותה התנועה

 כ״פאשיסטית״ היא הוצאה לעז, שאינה מעמיקה לנתת ולהבין. זו היתה — והיא עוד היום —

 תנועה לאומית של המעמד הבינוני, כעין אלו שהיו באירופה במאה הקודמת. לפני מאה שנה היתה

 היא נתשבת למהפכנים, הן באידיאלים והן בדרכים. על כן נכון לכנות אותה בשם מאותרת. אך

 בינתיים גם קמו כותות אתרים בעולם, ובצורה זו או בצורה אתרת העולם צועד לקראת צמצום רב

 של היזמה הפרטית, בייהוד בשטה ההון ובשטת תעשיות ואוצרות־יסוד (מכרות, תשמל, תנועה

 וכוי). ושוב: אנו צריכים להתהשב באלה, אם זה קל או קשה מאוד. להתגבר על הכיסופים הבעל-

 ביתיים. איתור זת בראיית המציאות הסוציולוגית ההדשה בעולם ובישראל הוא אתת השגיאות של

 ״תתנועה הלאומית״, שבתור לאומית דאתה את עצמה במהנה תאנטי-סוציאליסטי. כמובן, אשמים

 בכך גם אבני הנגף מהצד השני. כמוסבר בטעיף א — האנטי־ממלכתיות והאנטי-בצאיות של

 מהנה הפועלים המאורגן.

 אנתנו רואים את בריטניה כאוייב השהרור הלאומי של העם העברי ואנו נילתם בשלטונה בארץ

 הזאת. ואס זה יועיל לנו — גם בשלטונה במקומות אתרים. במלהמה זו אנו שוללים כל דוגמטיקה

 בשטהים פנימיים. ובכל מקרה ומקרה מסויים של התרפת הסכסוכים המעמדיים נקבע את עמדתנו,

 באם זה יהיה נחוץ, בהתאם לתביעותיה של מלתמת השהרור. אך עיקר העיקרים: ברוב המקרים,

 אין הסכסוכים המעמדיים אלא תוצאות הלהץ של המעמד המדיני הבריטי בארץ הזאת. כן, לדוגמה,

 הוברר על ידינו ברבים ומעל במה זו במקרה שביתת המורים, כי יש טעות טרגית בכל השביתה

 הזאת. שביתה זו, שפרצה מתוך תביעות כלכליות צודקות בההלט, צריכה היתה להיות מופנית נגד

 המנצל האמיתי, נגד גובה המסים התייב לשאת בעול התינוך. לא נגד הועד לאומי ולא נגד ההורים

 — נגד הממשלה הבריטית בארץ-ישראל צייך היה להילתם מלתמת מעמד זו. ואז היתה מלתמת

 מעמד-המורים הופכת גם למלתמת-שתרור מדינית. ולהפך, אם ביום מסויים ישביתו בעלי תעשייה

 את העבודה לא נגד הפועלים הדורשים תוספת יוקר או תוספת לשכר היסודי, אלא נגד הממשלה

 בתביעת תמרי גלם. מנסי מגן וכדומה (והשבתה כזו למעשה פירושה: אי תשלום מסים), אז תיהפך

 מלתמת מעמד זה למלתמת שתדור לאומית, ולא למלתמת מעמד הבורגנים לניצול הפועלים. על
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 כן תפקידנו, תפקיד תנועת השתרוו העברית, היא — להצביע השכם והערב על האשמים ועל

ה לעיני השלישי הצוהק. להפנות את  המנצלים האמיתיים. לפקות עיני מנוצלים, המתנגהים זה מ

 זעם המעמד לכיוון הנכון.

 האפשרות השלישית: איתור מלתמת העם והמעמד. כמובן שהכוונה יכולה להיות רק למעמד

 הפועלים. אם זה טוב או רע, אבל מציאות היא זו, שהמעמד הבינוני כמעמד לותם, דינמי, מאורגן,

 כמעט שאינו קיים. הוא רופף, הוא מלא יהירים טובים, הרבה יתירים טובים, אך אינו קיים בשלמות.

 אולי עבר זמנו. אולי נסתיימה עלייתו עם המלתמה העולמית הקודמת ואהריה ירד כליל. אין בטתון

 בלאומיותו של ההון הפרטי בארץ, אם אין הוא נתון לפיקות ולמרות הכלל. הרבה יותר נות ורצוי

 הוא לעשות את מלתמת השתרור בכות מלוכד וממושמע. בכות דינאמי, וכוה כזה יכול להיות כוהה

 של תנועת הפועלים בארץ-ישראל. אולם תנועת הפועלים בארץ לא תהיה מה שהיתה תנועת

 המעמד הבינוני במאה הי׳׳ט — נושאת ההופש המדיני והלאומי — אם היא תנהג הלאה כשם

 שהיא נוהגת עד היום: מלתמה הדיפה כלפי פנים, ופיוס והשלמה כלפי תוץ. מי שנלתם למדינה

 עברית סוציאליסטית, צייד להילתס למדינה לא פתות משהוא נלהם לסוציאליזם. שטף של דברי־

 זעם ניתכו מ׳׳שמאל" על ראשו של בן-גודיון על שהוא נעשה ללותם המדינה העברית. שטף של דברי

 זעם ניתכו עליו מ׳׳ימין״ על שהוא חזר והדגיש שהוא לותם למדינה עברית סוציאליסטית. ואנו רק

 נטען כלפיו שאין הוא לותם כלל, אלא נואם.

 אם אמת היא, שעבר זמנו של הקפיטליזם, של המעמד מבינוני; אם אמת היא שיזמת ההתקדמות

 עבדה לידי המעמד העולה, מעמד הפועלים — הרי יוכית זאת מעמד זה, אם הוא יעשה את מעשה

 השהרור העברי המדיני.

 מי שנלתם בסותר תל-אביבי ובאכר הרתובותי ותומך בשלטון האימפריאליסטי הבריטי, מעיד

 על כך, שלא רק שאין הוא צועד בראש מלתמת השתרור הלאומית, אלא גם את מלתמת המעמד

 הוא נלתם בשטתיות רבה. כי כל המתעניין בתופעות הכלכליות בארצנו יודע יפה מיהו, בתשבון

 הסופי, המנצל ומי המנוצל כאן. לא כדברי ״משמר״, שהמנצל הוא רוקה ובן-עמי והמנוצל הפועל

 מבית ברנד; לא כדברי"המשקיף" שהמנצל הוא ״תנובה״, ״המשביר״ והמנוצל ההנווני הזעיר; המנצל

 הוא השלטון הבריטי והמנוצל היתידי הוא העברי, כל עברי; ובתשבון הסופי מפאת הכמות ומפאת

 ההולשה הכלכלית, כמובן, בראש ובראשונה - — הפועל העברי.

 על כן באמת ראוי ורצוי היה שהוא יעמוד בראש תנועת השהרור העברית. שומה על הפועל

 העברי גם מתוך הכרה אישית וגס מתוך מת שמתאמת גם בתנועות שתדור בעולם כולו ללכת בדרך

 זו.

 ואם כן יהיה, תיפגש מלתמתנו אנו, מלתמת התרות נגד השלטון הזר, עם מלתמתה של תנועת-

 הפועלים. ולשם כך צריכה זו להשתתדר מאמונות טפלות ומהרגלי מהשבה של אתמול, כמו

 שהשתתררנו אנתנו. סיקלנו אבנים ויש עוד לסקל. ולשם פעולה זאת נהוצים העזרה רעיונית, נפשית

 וארגונית. ספק הוא, אם רבים מבין ותיקי המנהיגים מוכשרים לכך.

 יהשוב על כך הדור הצעיר שבתנועת הפועלים העברית".
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 כל ההתבטאויות האלה כלפי חזון קביעתו של המשטר במדינה העברית שתקום ואחרות,

 במרוצח השנים האחרונות לא היו, אלא בגדר מתשבות ושאיפות לעתיד לבוא, אשר התממשו במצב

 האידיאולוגי של מפלגת ״הלוחמים״, שהקימה לח״י ב- 1949.

 בתחילת 1948 לא נתסכו מלח״י התקפות פראיות מצד התנועה ״הלאומית״ שהציגו אותה בשמות

 גנאי חריפים ושל הדבקת תוויות כגון, ״סוכנים סובייטים״ ו״מרכסיסטים״ מסוכנים, בגלל עמדת

 המתתרת ל״אוריאנטציה פרו-סובייטיח״ ומלחמחה באימפריאליזם המנצל.

 במאמר בגליון ע״ו אדר א׳ תש״ה ב״מעש״ בשם"הזוננו על משטר של צדק", השיב גרא למשמיצים

 וביטא את עיקרי אמונתו ושל לת״י בשטה התברתי דלהלן:

 "חזוננו על משטר של צדק

 לשלוהה ה״לאומית״ בארץ, העושה את מלאכתו של בווין ושל ״משרד המדינה״ האמריקאי —

 לא נשיב. במסע־ההשמצה והלתישות שלהם נגדנו, על היותנו ״סוכנים סובייטים״, הם מכתימים את

 עצמם. כי מסע זה צמוד באופן קשור מאוד לזרם העכור, והמציף את גלי העתונות האנגלו־סכסית.

 השלוהה ה״לאומית" רוצה להוכית, כי אכן ישנה סכנה ״קומוניסטית״ בארץ־ישדאל. לא ניכנס אהם

 בוויכוה, כשם שלא נצטדק בפני בווין.

 לותמי תרות ישראל לא היו סוכנים מעולם. לא סוכני־בולשת ולא םוכני־אינטליג׳נס. אנו הלכנו

 לבתי-סוהר ולבתי-קברות מפני שלא רצינו להיות סוכנים של מעצמה זרה. לותמי תרות ישראל

 לימדו את הנוער כיצד צריכה לעמוד תנועת תרות לאומית בפני אוייב; איך לעמוד בבתי־כלא; כיצד

 להשיב על פיתויים של האוייב; איד לעמוד בבתי־דין של האוייב; כיצד לקבל גזר-דין של מוות.

 אליהו הכיס ואליהו בית-צורי הראו — אהרי בן-יוסף — כיצד עולים צעירים עבריים לגרדום.

 עשרות תללינו כתבו את האיפופיאה הנהדרת ביותר של מלתמת התרות העברית, כולם יהד וכל אהד

 בפני עצמו. גם בעמדם מעטים מול אוייב רב ומזויין עד קדקדו. דפי תנועתנו נכתבו בסבל ובדם, לא

 בדברי-רהב והתרברבות מליצית.

 לותמי תרות ישראל מעולם לא ניהלו מדיניות דו-פרצופית. על כן לא היה לנו ואין גם היום

 מה להסתיר. את השקפתנו המדינית ניםתנו בגלוי ונימקנו אותה במיטב ההוכתה. והמציאות היא

 שאימתה את הלכתנו המדינית עד תומה. על כד אנו גאים, כי יש מה להתגאות בדיאגנוזה פוליטית

 נכונה. זה שילומנו על היותנו שנים רבות ״כת מטורפים״ בעיני ״הפקתים והמפוכתים".

 ומי לא יזכור, כי לפני שנים מועטות עוד היה ״טירוף" בהגדרת ה״מאנדאטור״ הבריטי כשלטון

 זר ואוייבינ ומי שכת כבר, כי עוד לפני שנה נדו ה״פיקהים״ להנהה של לת״י, כי ברית המועצות

 היא בעלת-ברית אובייקטיבי לעם העברי ותיא עתידה לתמיד בשאיפותינוי! השלוהה ה״לאומית"

 של משרדי בווין-מארשאל רוצה מאוד להשכיח את הדבר. היא מנסה להבליט את כשלונה בראיית

- ן י  הנולד על ידי המסע המכוון: ״סוכנים סובייטים". ושמא תושבת היא באמת לקבל פרם מאת מו

 מארשאל בקטע הארצישראלי? אולי תקבל ״פרס״ כזה, אבל לא יהא בזה שרות לאומי, להיפד, לאלה

 לא נשיב.
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 אך יש אלפים ורבבות, הרוצים לדעת בכנות מהו באמת ה״קומוניזם" של לת״י? האם באמת

 קיבלו תורה ממוסקבה ורוצים לנטוע את המשטר הסובייטי באדמתנו זוז לשואלים בכנות, נשיב

 ביושר:

 את דעותינו על המשטר הצודק בשביל עמנו וארצנו עיצבנו על יסוד תנאי ההווה הלאומי.

 לא צריכים היינו להרתיק נדוד לבירות זרות. את מרתפי המתתדת שלנו קבענו בצריפים דולפים,

 במרתפים תשוכים של שכונות העוני והדלות העברית. שם האירו לנו פנים שותקות. שם היממו

 אותנו לבבות נאמנים. בשכונות מנשיה ובכרם-התימנים ובשכונת-הפתים. שם ראינו את אי-הצדק

 המשווע. דינו את המצוקה של הנוער, ילדים עזובים היוצאים לתיי הפקרות, נשים כלות בשתפת,

 יתומים ללא דואג, נערות צעירות היוצאות למכור בשרן למען הבא פת-לתם לאהיהן הצעירים.

 לשכונות עוני אלה המהוות שליש של האוכלוסיה העברית בארץ, הבאנו את בשורת התרות.

 לצעירים שבהם נתנו אידיאל. ככל שיכלנו ניסינו להצילם מהתנוונות נפשית. קראנום למלהמה

 ולהקרבה. להם הסברנו: תנאי-הייכם העלובים הם פרי השעבוד הלאומי. במולדת עברית תופשית

 לא יהיה מקום לכל אותם תנאי-הזוהמה, לכל אותו קיום בלתי-אנושי. יהד עם השלטון הזד ייהרסו

 גם משכנות העוני, ותיעלם הדלות. על כן ניתן את הנפש והדם על היי-הופש, על היים טובים יותר,

 שלמים יותר, נאים יותר במולדת התופשית.

 להבטתתנו זאת נישאר נאמנים. עד הגשמת המטרה בשלמות נישאר נאמנים לדלים ולסובלים

 סבל כפול ומכופל. לא שפכנו את דמנו ולא נשפכו גם בעתיד למען ״חופש" לאי שיוויון, לניצול,

 להתעמרות את באתיו.

 לא נילתמנו ולא נילתם גם בעתיד להנצתתם של צריפים דולפים, של מרתפים הסרי שמש. אנו

 נלתמים, כדי שבמולדת התופשית יינתנו סיכויים שווים לכל ילד שיוולד על אדמתנו העברית, אנו

 רוצים שבמולדתנו יתן כל אתר לאומה כמיטב כשרונותיו ויכלתו ויקבל ככל שנתוץ לו. למען קדבנות

 שווים והנאה שווה לכל בני-המולדת, למען הלוקה צודקת בסבל בשמתה. אנו רוצים, שכל ילד עברי

 יזכרה להשכלה ותהיה לו אפשרות לפיתות כשרונותיו. מי יודע כמה אנשי-מדע וממציאים נבלו

 בתוך אותו הנוער העזוב, שהופקד על ידי משטר השעבוד הכפול?! אין אנו רוצים שהם יבלו בעתיד.

 שאיפתנו היא, כי הם ילבלבו ויפדתו.

 יש מי שאיננו מעוניין בכל אלה. יש מי שמוצא סתירה בין המלתמה לתרות לאומית לבין המלהמה

 למשטר של צדק ושוויון, (בדומה להם היו שראו סתירה בין משטר של צדק לבין תרות לאומית).

 אלה מתעטפים באצטלה של ״לאומיות צרופה״. הם קוראים לשכות את ״האינטרסים המעמדיים״.

 אך קריאה זו מופנית למעמד אהד בלבד, אל מעמד העניים והסובלים. מהם הם דורשים קרבנות

 וסבל ומעצמם או מאדוניהם אין הם דורשים כלום: לא הקרבה, לא ויתור כלשהו, אלא משרתים את

 המעמד שיש-לו-יתר-על-הצורך. אלה רוצים להנצית את אי-השיוויון, את העושק והניצול. אלה

 היו גם מן הנאמנים ביותר לשלטון הזר — לצד ההנהגה הנכנעת — ותיבלו במלתמה הלאומית,

 אלה שנאו את לה״י, כאשר הבדיה מילאו את בתי-הכלא ונפלו ברתובות ובבתים. ואלה שונאים

 אותנו עכשיו, כי יודעים הם, שנהיה מסקניים ועקביים במלתמתנו לשלמות הארץ. הם יודעים כי
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 לת׳׳י איננו ממליץ מליצות, כי הוא נאמן להבטתותיו והוא יעשה את אשו הוא אומו. מכאן הבהלה

 ומסע ההפתדה: ״קומוניסטים עליכם!״.

 אנו נושאים עינינו אל העתיד. ארצנו היא ותבת-ידיים וכולה תהא שלנו. אך זוים מצצו את

 לשדה והלבה, השאירוה השופה ומרומה, צרובה מלהט השמש, סהופה מזעף גשמים שלא חסנו;

 את הארץ הערומה הצרובה, הסהופה — נצטרך להלביש מעטה-יערות ושדות-דגן. לתת לה צל

 ולהוציא ממנה את פת-הלתם. לפתות את רתמה ולגלות מתצביה. להשקותה ולהקים עליה תדושת.

 נהיה זקוקים לכל קורטוב של עמל-ידיים, של בוה-המצאה, לכל טיפה של זיעת-אף, האם נרשה, כי

 הבטלה תגזול את כוה העבודה: בטלה-מהוםר או בטלה מעודף? האם נסבול, שאדם עבדי יהפש יום

 עבודה ולא ימצאנו בשעה שהאדמה צמאה ורעבה? הנסבול, שאדם עבדי לא יהפש עבודה ויתתמק

 ממנה, כפי שיש לו עושר רב והוא יכול להבוק ידיים?

 אנו רואים את עמנו. מיליונים ירוכזו במולדת. והלקם הגדול מתוםד-כל. םתופי-מתנות, סהוטי-

 נכר, ולהם גהוצה קורת-גג לראשם, ובגד ללבוש ופת-לתם להתיות נפשם — הנפקיר אותם

 למשק ה״ליבראלי״ של ה״יזמה הפרטית״ הבלתי-מדוסנת? הנצווה עליהם לשלם ׳*מי-מפתת״?

 ואם לא — יהיו כוכבי-שמים קורת ״ביתם״? הנשאיר אותם טרף לםפסדים־עלוקות? הניצוד שוק

 עבדים בארצנו התופשית?

 הארץ והעם ידרשו קרבנות כדי להתיותם, להניבם ולהפריהמ. ועומס-הקרבן מן הדין שיהא

 שווה. ומאלה שיש להם הרבה, מן הדין שנדרוש הרבה. והמגלים נטיות נגד-לאומיות וננד-תברתיות

 — מן הדין שירוסנו. לטובת הארץ ולטובת העם.

 לא ״מהלך הדש״ היא האידיאולוגיה של לת״י. כן אמדנו וכן כתבנו לפני שנים. בשם אותם

 רעיונות פנינו אל דלת-העם, אל הפועל העברי. ובבוא יום ההגשמה — נגשימם. כי לא מבטיתי-

 שווא הם לותמי תרות ישראל לא גונבי דעות. וגם לא נרתעים מפני לתץ של הסתה.

 ואלה המסיתים והמבהילים ב״קומוניזם״ וב״מרכסיזם״ מאשרים שלא-ברצונם הוק אהד של

 מארכס:

 כל המנצלים, כורים לעצמם את בור-אובדנם.

 זאת יאשרו המוני-העם אשר יעמדו לצדנו במלתמתנו לתדות האומה והמולדת ולתדות האדם

 העברי״.

 ניהול משא ומתן בדבר גיוסם של חבוי לח״י לצה״ל

 כא^ו־ר. אתרי התלטת עצרת האו״מ בכ״ט בנובמבר תש״ת, הודיעה לח״י כי אם תקום המדינה

 העברית, לא תקיים עוד מתתרת בתוך גבולות המדינה ותבריה יצטרפו על נשקם לצבא העברי.

 עוד עם הודעת בריטניה על פינוי צבאה ב- 14 במאי 1948 וכוונת מנהלת העם להכריז על הקמתה

 של המדינה העבריה, החל מרכז לח״י בהכנות לגיוסם של חברי לה׳׳י לצה״ל ולקיים דיונים על תנאי
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 פירוקה של המסגרת המחתרתית.

 אלדד, הוא אשר קיבל על עצמו לנהל את המשא ומתן עם לוי אשכול (שקולניק) שעמד בראש

 ועדת הגיוס ועם ישראל גלילי ממשרד הבטתון. הפגישות נערכו בביתו של דייר קורץ, שהיה תבר מרכז

 הגיוס ותברו הטוב של אלדד עוד מתו״ל. המשא ומתן התנהל על צורת התגייסותם של אנשי לת״י.

 אלדד מסר לאשכול את מצבת כות האדם של לח״י, את כמות הנשק והציוד שברשותה של המתתרת.

 היות ולח״י התכוננה להקים מפלגה פוליטית ליגאלית לאחר הקמת המדינה, ביקש אלדד פטור

 עבור 50 איש שיעסקו בהכנות להקמת המפלגה, כפי שהיה מקובל לגבי כל המפלגות.

 במסגרת המשא ומתן נפגש אלדד גם עם יצתק שדה מספר פעמים בביתו בשד׳ רוטשילד בתל-

 אביב. יצהק שדה אשר נתמנה זה מכבר למפקד הטיבה 8, תטיבת השריון הראשונה של צה״ל, ביקש

 לצרף את חברי לחייי לחטיבתו. לשדה הייתה אהדה מיוחדח ללח״י בשל אופייה של התנועה פרטיזנית

 יותר מצבאית, ואנשיה התאימו יותר ללוחמת קומנדו שהתכוון סנה להקים. במיותד עמד על כך

 ״שיתנו לו את דב הבלונדיני" - אמר אלדד.

 אלדד מספר כי שיחותיו עם שדה היו ידידותיות. שדה היה אקטיביסט, מקים הפלמ״ת ומפקדו

 ויריבו הפוליטי של בן-גוריון. בבתירות לקונגרס הציוני ב- 1946 שדה יצא נגד בן-גוריון וקרא להצביע

 בעד הרביזיוניסטים או בעד ״אחדות העבודה״.

 הרי דברי ישראל גלילי ב״משפט לח״י"

 "לאחר שכבר הגענו להסדר מסויים, מאושר, בין משרד הבטהון לבין הארגון הצבאי הלאומי

- צריך היה להגיע להסדר עם לותמי תרות ישראל. נפגשתי אז, בביתו של דייר קורץ, עם פרידמן

 ילין(גרא) ודייו שייב(אלדד)... פגישה זו תייתה לאתר שהתקיימה פגישה בין ראשי לה״י לבין הברי

 לעבודה לוי אשכול, ובפגישה הזאת שמעתי מפי אנשי לת״י את עקרונות ההסדר שהם מציעים אותו,

 נכונים לו, ומוכנים להתהייב עליו. לה״י הודיע כי הוא נאמן להודעתו להפסיק להתקיים במדינת

 ישראל כארגון צבאי. על כן יתגייסו תבריו לצבא ההגנה לישראל. כמו כן הוא מוכן למסור לצה״ל

 את כל הנשק אשר ברשותו. תנועת לותמי תרות ישראל, לדברי פרידמן ילין או דייו שייב, איננה אך

 ארגון צבאי, היא גם תנועה מדינית; היא ההליטה להוסיף ולהתקיים כתנועה מדינית ליגלית במדינת

 ישראל. לה״י יהדלו להתקיים כארגון צבאי - רק בתתומי מדינת ישראל; אבל יוסיפו להתקיים

 כהטיבה צבאית מתוץ לתתום מדינת ישראל, ובראש וראשונה בירושלים. תברי לת״י יצטרפו אישית

 לצה״ל, אבל יהיו מלוכדים ביתידות גדולות. הדברים האלה לא נאמרו כהצהרה, אלא בשיתה שלובה.

 זוהי תמצית הדברים שנאמרו" (דברי גלילי).

 אופן התגייסותם של אנשי לח״י לצה״ל היה נושא לדיונים ולויכוחים פנימיים במרכז לח״י ובשורות.

 השאלה הייתה איך להתגייס? האם ביתידות באופן אישי, או באופן קיבוצי.

 היו לותמים, אשר לא נתנו אמון בצבא העתיד לקום שמנגנונו כנראה יורכב על טהרת מפקדי

 "ההגנה" לשעבר. אלה תששו, שבתנאים אלה לא יזכו אנשי לת״י ליתס שיוויוני. על כן הם סברו כי

 מוטב להתגייס באופן אינדיבידואלי, ככל צעיר עברי, מבלי שיגלו את השתייכותם ללת״י בתקופת

 השלטון הבריטי.
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 חלק אחר של האחראיים, בעיקר של החטיבה הלוחמת גרסו, שעל החברים להשאר ביחד. נמוקיהם

 התמקדו בקשרי הרעות שנוצרו ביניהם במשך מלתמת התירות, וכי אם יתגייסו כבודדים, הם עלולים

 להישחק על ידי המכונה הצבאית העויינת לאנשי לת״י, ואילו יתידות צבאיות מגובשות של אנשי

 המחתרת על טהרת לחייי, ישאו את דגל התנועה בגאווה. בין המצדדים לגיוס קבוצתי היו יעקב בנאי

 (מזל) מפקד החטיבה הלוחמח ויעקב גרנק(דב הבלונדיני).

 גם בתוך מרכז לח״י נתלקו הדעות. אלדד צידד בעד גיוס אינדיבידואלי, ואילו גרא נקט עמדה

 נייטרלית. מיכאל (יצהק שמיר) סבר שהגיוס האישי יפתית את מספר הקרבנות. את הכף הכריע

 יצתק שדה. כאשר הוא פנה באופן רשמי והודיע על הקמתה של"תטיבת השריון והפשיטה", אשר

 תהיה מורכבת מיחידות נבתרות, ביניהן אנשי פלמ״ח, והציע לצרף אליהן גם את אנשי לת״י - נפלה

 ההחלטה: אנשי לח״י יתגייסו כגדוד לתטיבת השריון!

 מועד ההצטרפות נקבע ל- 29 במאי 1948. לפי הוראוח החקן הורכב גדוד, על כל שירוחיו. עם

 האנשים הועברו לצבא כ- 30 כלי־רכב, בכלל זה משוריינים וזחל שנלקחו מן הבריטים, צרכי אפסנאות

 רבים, שני בתי מלאכה לייצור תומר-נפץ ותת-מקלעים מטיפוס"סטן״.

 לא כל אנשי לת״י התגייסו במסגרת ההסכם. היו כאלה אשר בתרו להתגיים באופן אינדיבידואלי,

 כבודדים, תוך התעלמות מהוראות התנועה. בירושלים הצטרפה קבוצת אנשי לת״י שלא במסגרת

 ההסכם, שלא תל על ירושלים, אל כותות ה״הגנה". אנשי לת״י ממתלקת המודיעין של לת״י התגייסו

 רובם ככולם כבודדים. אנשי לח״י בודדים נמצאו בכל חטיבות צה״ל, כולל חיל הים וחיל האוויר. רובם

 לא זוהו כאנשי מתתרת.

 לקראת תום השלטון הבריטי והכרזת המדינה העברית

 ב- 1 במרס 1948 ההליטה הנהגת היישוב, כי הנהלת הסוכנות היהודית בא״י והנהלת הוועד הלאומי,

 יהוו את מועצת המדינה העברית לכשתקום. מתוך מועצת העם קמה בתוקף התלטת הוועד הפועל

 הציוני מינהלת העם, גוף בן י״ג חברים, אשר הייתה האתראית בפני מועצת העם על ביצוע מדיניותה.

 בראש מינהלת העם נתמנה דוד בן-גוריון. הרכבה של מינהלת העם היה זהה להרכב הממשלה הזמנית

 שקמה אתר הכרזת מגילת העצמאות. לרביזיוניסטים לא ניתן ייצוג במינהלת העם.

 בלתץ האיום של פלישת צבאות ערב ומלתמת הדמים שהתתוללה בארץ, היו נתונים המוסדות

 הלאומיים, מועצת המדינה ומינהלת העם בפולמוס הריף בשאלה הנוקבת: אם להכריז על הקמת

 המדינה?

 לחצים נוספים הפעילו על המוסדות הרשמיים גם ארגוני המחתרת, לת״י ואצ״ל, שתבעו להכריז

 ביום הסתלקות הבריטים מן הארץ על הקמת מדינה עברית וממשלה עבריח. מצד שני, הפעיל הממשל

 האמריקני לחץ כבד לא להכריז על המדינה והזהיר את היהודים בפגיעה במגבית היהודית המאותרת

 ובאבדן תמיכתה של ארצות הברית בתביעות היהודים.
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 הפולמוס החריף ככל שהתקרב הפינוי הבריטי. היה זה עניין של חיים ומוות עבור הציונות והיישוב

 העברי בארץ-ישראל.

 חיים וייצמן, ששהה בארצות-הברית, תמך בהקמת מדינה עברית מייד.

 נחום גולדמן היה נגד. משה (שרתוק) שרת תמך בדחיית הקמחה של המדינה. ״השומר הצעיר״

 ו״עלייה חדשה״ התנגדו להכרזח המדינה.

 ב- 12 במאי התכנסה מינהלח העם לישיבתה האתרונה, כדי להכריע בשאלת הכרזתה של המדינה

 העברית. ישראל גלילי ויגאל ידין הופיעו בישיבה וחיוו דעתם כי ה״הגנה״ איננה יכולה להתמודד עם

 צבאות סדירים, אך העריכו את הסיכויים לעמוד בפניהם כשווים.

 בן-גוריון הודיע שמבין 25,000 המגוייסים רק 15,000 מצויירים בנשק. הוא הביע אופטימיות שאם

 יגוייסו עוד 15,000 אנשים ויגיע נשק בקרוב, ניחן יהיה לעמוד במערכה, ואף לנצח. הוא היה נגד

 שביתת-נשק, שהיא לטובת הערבים.

 תוצאות ההצבעה הכריעו את הכף בעד ההכרזה. 6 הצביעו בעד: דוד בן-גוריון, משה שרת, חיים

 משה שפירא, פרץ ברנשטיין, אהרון ציזלינג ומרדכי בנטוב. נגד: אליעזר קפלן, פנחס רוזנבליט-רוזן,

 דוד רמז ובכור שטרית. הותלט לקרוא למדינה היהודית: ישראל. כן הוחלט לא להזכיר את גבולותיה

 של המדינה במגילת העצמאות.

 בליל 15 במאי 1948 נתפרסמה בלונדון מטעם משרד המושבות ומשרד החוץ הבריטי הודעה בדבר

 סיומו של המאנדט על ארץ ישראל;

 הודעה זו היא בבתינת הודאת-בעל-הדין עצמו, ויש בה כדי להכריע בשאלת חלקם של לת״י

 והאצ״ל בגירושיו של השלטון הבריטי הזר מארץ-ישראל.

 בהודאה נאמר בין השאר:

 "הוכה, כי 84,000 ההיילים ... לא היו מספיקים בדי לקיים את התוק והסדר לנוכת מערכת

 הטרור שנוהלה על-ידי כותות יהודיים מאורגנים ברמה גבוהה בהיותם מצויירים בכל כלי הנשק של

 היל-רגלים מודרני. מאז גמר המלהמה נהרגו 338 נתינים בריטיים בארץ-ישראל, בעוד שההוצאה

 על הכותות הצבאיים בה עלתה למשלם-המסים הבריטי 100 מיליון ליש״ט...

 על פי כוונותיהם המוצהרות של היהודים הקיצוניים הוכת, כי אבדנם של עוד תיי-אדם בריטיים

 הוא בלתי נמנע...

 בנסיבות אלה ההליטה ממשלת הוד מלכותו להביא לסיומו את המאנדט שהופקד בידה ולהיכון

 לפינוי כל הכותות הבריטיים בארץ-ישראל בכל ההקדם תאפשרי״.

 ב- 14 במאי פרסמה מועצת העם מנשר אשר הודיע על ביטול כל הוקי ״הספר הלבן״.
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 ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

 ביום כ״ה באייר תש״ת(14.5.1948) בשעה 16.00 אתר הצהריים, לפני כניסת השבת, בעיצומם של

 קרבות עזים בכל חלקי הארץ, התכנסה מועצת-העם במוזיאון דיזנגוף בתל-אביב, ובנוכתות קהל של

 נבחרי היישוב ונציגי מוסדות הציבור קרא דוד בן-גוריון את מגילת היסוד של מדינת-ישראל. באותה

 שעה הורד הדגל הבריטי בנמל חיפה והנציב העליון עזב אח הארץ.

 מינהלת העם הפכה לממשלה הזמנית של מדינח ישראל.

 מגילת העצמאות כוללת שלושה חלקים:

 1. מבוא היסטורי, אשר מתאר את הקשר בין העם היהודי וארץ-ישראל במולדתו עתיקת-היומין

 שבה נוצרו נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, לרבות התנ״ך. המבוא מציין את גלותו של העם

 והקשר והאמונה לשיבתו לציון במשך כל שנות הגלות, בהן לא חדלו יהודים לשוב ולהיאחז במולדתם

 העתיקה מחדש, את מעשי התלוצים, את החיאת השפה העברית ואת הקונגרס הציוני הראשון, בו

 הכריז זאב בנימין הרצל על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. המגילה סוקרת את הצהרת

 בלפור ואת אישור המנדט של תבר הלאומים על ארץ-ישראל, שנתן תוקף לקשר ההיסטורי בין העם

 היהודי ומולדחו להקמת מדינה משלו. אחר מוזכרות בה השואה ושארית הפליטה, שלא חדלה להעפיל

 לארץ-ישראל, וכן תרומתו של היישוב העברי בארץ-ישראל בעת מלחמה העולם השנייה נגד הכותות

 הרשע של גרמניה.

 2. החלק המדיני מזכיר את החלטת כ״ט בנובמבר 1947 של עצרת האו״מ, המחייבת הקמת מדינה

 יהודית בארץ-ישראל ואת זכותו של עם ישראל למדינה, שאינה ניתנת להלוקה.

 3. החלק ההצהרתי מכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, היא מדינת ישראל, על הקמת

 מוסדות שלטון זמניים, מועצת העם ומינהלת העם שתהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית.

 על פי ההכרזה, מדינת ישראל תשקוד על עלייה יהודית וקיבוץ גלויות, על פיתות הארץ, תהיה מושתת

 על יסודות התרות, הצדק והשלום, תקיים שיוויון זכויות לכל אזרחיה ללא הבדל דת,גזע ומין, תבטית

 תופש הדת, מצפון, לשון, תינוך ותרבות לשיתוף פעולה עם האו״ם בהגשמת התלטת כ״ט בנובמבר. כן,

 קוראת המגילה לערביי א״י ולמדינות הערביות השכנות לתיי שיתוף פעולה ושלום, ואילו לעם היהודי

 בתפוצות, להעלות לארץ-ישראל ולסייע בבניין הארץ.

 הכרזת העצמאות איננה מסמך בעל תוקף משפטי מהייב ואיננה מהווה חוקה או חלק מחוקי היסוד

 של מדינת ישראל. משמעותה היא קביעה עובדתית על ייסודה של המדינה והקמתה לשם הכרתה על

 ידי התוק הבינלאומי - כפי שנקבע על ידי בית המשפט העליון, אם כי במרוצת הזמן היו מקרים בהם

 החייתם אל ההכרזה כאל מקור פרשנות לתוקים שונים. כפי שניתן ללמוד מתוכן הכרזת העצמאות,

 מנסתיה התעלמו להלוטין ובכוונה מחלקם של ארגוני המתתרות, לרבות, ה״הגנה", הפלמ״ח, האצ״ל

 ולח״י בגירוש השלטון הזר מארץ-ישראל, אשר אפשרו למעשה את הקמת המדינה היהודית. בלי

 מלתמת החירוח של הכוחות לוחמים, לא היה הצבא הבריטי מפנה את הארץ ובלי פינוי, הכרזתה של

 מדינת ישראל לא הייתה מתקיימת, כל עוד נמשך הכיבוש הזר. כמו כן, בהכרזת העצמאות אין כל
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 איזכור של ירושלים כבירת הנצח של עם ישראל וארץ-ישראל. העיווח ההיסטורי הזה חייב לבוא על

 תיקונו בחוקתה של מדינת ישראל.

 עוד בליל ה- 15 במאי הכירה ארצות הברית במדינת ישראל.

 צבאות מדינות ערב פלשו לשטתה של המדינה. תל אביב הופצצה. החלה המלחמה על תירותה של

 המדינה העברית, שזה עתה קמה.

 הודעת לח״י לרגל ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

 לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל מטר מרכז לת״י במוצאי-שבת ו׳ אייר תש׳׳ת (15.5.48),

 הודעה מיותרת בשידור של תתנת ״קול לותמי תרות ישראל״, האומרת כי לח״י לא מכירה בביחור

 המולדת, אך כן תכיר בשלטון עברי באזורים ששוהררו משלטון זר:

 ׳׳הודעה

 עם היסולו של המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ביום ההכרזה על מדינת-ישראל בתלקה של

 מולדתנו, מודיעים לותמי תרות ישראל:

 השנים אלה הם פרי תייהם, עמלם ודמם של חלוצי העם ביישוב הארץ, במדיניות ובמלתמת

 התרות.

 תלוצי היישוב כבשו אדמה מתי מדבר ושממה, היפרוה והפריתוה.

 תלוצי המדיניות נלתמו בגלותיות השתדלנית והעלו את רעיון הממלכתיות העברית.

 תלוצי מלתמת התרות הרסו בדמם את יסודות השלטון הזר, תכריתו את בריטאניה להנית את

 המנדט ולהכריז על פינוי צבאותיה מן הארץ.

 ביום זה, יזכור העם, כי להרבה יותר משהושג ראויה השעה.

 מדבריות המולדת ממזרת הירדן וממערבו מצפים ליד העברית תמשתררת והבונה.

 מיליוני העם מצפים למולדת.

 וגדולה היא השעה הפוליטית בעולם. לא רבות היו כמוה ואין יודע מתי תזומן לנו כמותה.

 השעה היא כשרה לשתרור תמולדת כולה מידי המדבר, מתי ״מלכי" המדבר ומידי אדוניהם.

 העם באשר הוא והנוער העברי כולו נכון ויש בכותו לשהרר את כל ארצנו הגדולה מתי לוהציה

 ומדביריה.

 אולם מנהיגי הציונים וה״יישוב״ — בהוסר עוזם, בהוםר דמיונם ובהוסר הבנתם המדינית

 — נתנו ת לגורמים אימפריאליסטיים בביתור מולדתנו ובהכרה בזכותם של זרים לשלוט בארץ.

 ואף על ירושלים, זה טבורה של הארץ, זו נפשה של האומה, אשר רוב יושביה עברים גם היום

־ אף על ירושלים זו הס ויתרו והפקירוה לשלטון זרים. ־ -

 על כן מודיעים לותמי תרות ישראל ביום ההכרזה על תקומתה של מדינת ישראל בהלקה של
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 המולדת:

 לותמי תרות ישראל מכירים בשלטון העברי באזורי המולדת המשותררים משלטון זרים. ככל

 שתגדל ריבונותו של השלטון העברי כלפי תוץ, כן יגבר הליכוד הלאומי של כל בני העם.

 לותמי תרות ישראל במדינת ישראל ימלאו את תובתם האזרתית כלפי המדינה וצבאה.

 לותמי תרות ישראל יתתרו לשהרור כל הלקיה של המולדת הנתונים לשלטון זר ולאיתודם עם

 מדינת ישראל, שמרכזה ובירתה תהא ירושלים לנצת״.

 הקמתו של צה״ל

 רק שבועיים אחרי הכרזת העצמאות החליטה ממשלת ישראל הזמנית להקים את הצבא באופן

 רשמי. עד כאן שימש מטה ״ההגנה" למעשה כהמטה הכללי של המדינה שבדרך שעמדה לקום.

 ב- 31 במאי פורסמה פקודת יום להקמת ״צבא הגנה לישראל", שקבעה כי עם הקמתה של מדינת

 ישראל יצאה ה״הגנה״ מהמחתרת והפכה לצבא סדיר.

 פקודת היום סקרה את תולדות ה״הגנה״ מימי החורכים עד יוני 1948.

 העלייה השנייה, ״השומר״, ״הלגיון העברי״, מגיני תל-הי, ה״הגנה״, הנוטרים, הפלמ״ח, התי׳׳ש

 והמתנדבים לצבא הבריטי הועלו על נס: ״ובספר דברי הימים של עם ישראל יזרת פרק הי׳הגנה" בהוד

 ובגאון שלא יישכתו לנצח.״״

 מקומם של ניל״י, אצ״ל ולח״י נפקד, אף לא נזכר שמם. רק בעקיפין נרמז עליהם בהכללה: ״כל אלה

 אשר שירתו עד 1 ביוני בתטיבות ובענפים שוגים והשתתפו בהגנת היישוב ובמלתמתו על תירות

 ישראל... יהוו את צבא הגנת לישראל-.״.

- 29 במאי  לקראת ה

 במוצאי שבת, י״ג באייר תש״ח (22.5.48) שידר ״קול לותמי חירות ישראל״ שידור לציבור על

 הצטרפותם של לותמי לת״י לצבא הגנה לישראל.

 בשידור הודגש, כי למרות רצונם של אנשים וחוגים ידועים, אין לח״י עומדת להתפרק, אלא מצרפת

 את כוחותיה למערכה הצבאית. לוחמי לח״י - נאמר בשידור - לא מתפרקים אלא נשקם יהיה מעתה

 אתר בהתאם לצורות התדשות של התזית, פוליטית וגם צבאית, אם התזית תהא צבאית.

 כך נאמר בשידור:

 "שוב מפרקים את לת״י.

 לפני המשה תדשים רעשו נואמים, געשו עיתונים, התלהשו הולכי רכיל: לת״י מתפרק. שזהו

. עוד ברור מלפני שנים רבות. רבים וכן שונים רצו זאת. ר ו ר ב  רצונם של אנשים ותוגים תועים —
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 יש והטילו בנו עין דעה מימין. יש והטילו בנו עין דעה משמאל ותמיד תמת הטילו בנו לשון רעה.

 ולפעמים הצטרפו למלאכת הפירוק הזה גם אבדים אהדים נוסף על העיניים והלשון. לפעמים טיפלו

 בזאת ידיים ממש. בין ידיים כותבות רשימות ומכתבים, בין ידיים מכות תוטפות ומענות. והרי באותו

 שבט תש״ב שנרצת בו יאיר ומיטב מפקדינו, רבים רבים ראו אותנו כמתוסלים.

 ומה היינו אתרי אותו תיסול יודע העם העברי. יודעים כל אלה אשר הלכו בעקבותינו ואשר

 בהתרברבותם כי רבה מתתילים לםפור את שנות המלהמה בבריטים משנת תש׳*, משנת הפסקת

 שיתוף פעולתם הם עם הבריטים. יודעים כל אלה אשר נהנים היום מפרי הדם הזה ומפרי קיומנו

 ומלתמתנו וגידולנו לאתר אותו היםול. נהנים גם אם משביתים את דמו של יאיר הםולל בגופו.

 לפני המשה תדשים הודיעו לותמי תרות ישראל כי אם תקום המדינה העברית הם לא יראו את

 עצמם כתנועת מתתרת בתוך נבולות המדינה הזאת. היינו מתתרת הלותמת בנשק נגד שלטון זר,

 שלטון עברי ויהי גם שלטון עברי רע, איננו שלטון זד.

 מדינת ישראל היום היא עובדה ואנו רואים את עצמנו כאזרתים עבריים בתוך אותה מדינה.

 וגם הצבא העברי הוא עובדה למרות שהמפגדים תמיד והמאתרים תמיד והמהססים תמיד

 והצולעים תמיד עדיין אינם קוראים לילד בשמו, ואלהי האופי המפא״י והמפמ״י יודע למה.

 אך יש עוד עובדה שלישית והיא המכרעת. זוהי עובדת התזית הצבאית הגלויה של מדינות ערב

 בשרות האימפריאליזם הבריטי. תזית זו איננה עוד עניין למלתמת מתתרת בשלטון זר. זוהי תזית

 צבאית. בתזית כזו ייתכן רק צבא אתד, וייתכן רק צבא ולא כותות מתתרת.

 על כן התליטו לותמי תרות ישראל, כשהתזית קיבלה אופי צבאי, לצרף את כותותיהם למערכה

 הצבאית. על כן התליטו לתת את נשקם ולהעמיד לרשות העם הלותם את המצאותיהם המקוריות

 ואת בתי המלאכה שלהם. כיתידים משתתפים לותמי תרות ישראל כל אותם הדשים במלהמה. כגוף

 לתמו לותמי תרות ישראל כל אותם התודשים. ועתה עם גבור המערכה ועם צורהה ההדשה התלטנו

 להצטרף ביתידות שלנו, מעתה תילהמנה יתידת לת׳׳י בתוך צבא ישראל.

 לותמי תרות ישראל אינם מצטרפים הלילה ל׳׳הגנה״. ה׳׳הגנה״ היתה כות מתנדבים אשר לא

 תמיד נוצלה התנדבותם לטובת העם העברי. לכוה זה ששיתף פעולה עם האוייב, שהטף ועינה את

 בהורינו, לא הצטרפנו — לא נצטרף, כות זה ירד מהבמה ההיסטורית גם אם רבים מתסידיו עדיין

 דבקים בשמו. הוא ירד מהבמה יהד עם כל האידיאולוגיה האווילית שלו, האנטי־ממלכתית שלו,

 האנטי-צבאית שלו, האוטוריםטית שלו. הכוה הלוהם היום הוא כוה המוכר הכרת בינלאומית. הוא

 כוה הבא מגיוס הובה.

 אם בן־גוריון מדבר על כוה קטן של הלה״י, אולי הוא צודק מבתינות מםויימות. ייתכן שהכוה

 המצטרף ביתידות מאורגנות איננו כל הכות. לא צרפנו ולא נצרף את כותותינו מעבר לשטהים

 שבן-גוריון לא רואה אותם כשטהי השלטון העברי, ולא קיבלנו ולא נקבל עלינו כל מרות בשטהים

 שהמרות העליונה בהם שייכת עוד היום לבריטים.

 וגם זאת: ייזהר נא בן־גוריון מלדבר על כמות קטנה, הערבים מסביב עולים עלינו במיליוניהם.

 ואנתנו ברבבותינו נוכל להם. לותמי תרות ישראל היו עשרות מספר בצאתם לקרב על גירוש
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 הבריטים מהארץ. לו היה הדבר תלוי בכמות, אדון ראש הממשלה, הרי שהכמות הגדולה של

 הקלגסים הבריטיים, בצירוף הכמות הגדולה של בהורי ה׳׳הגנה״, היו מתסלים אותנו בהתאם לרצונם

 הטוב והתזק. בהשבון הסופי קובעת הבהירות המדינית, תקיפות הרצון והנכונות לסבל והקרבה. מי

 ששלושה אלה לו, אין מפרקים אותו ואין הוא מתפרק. הוא משנה את מבנהו בהתאם לצרכי השעה

 ואפשר לסמוך עליו: הוא יפעל תמיד, אם יהיה צורך, בצורה היעילה ביותר.

 לותמי תרות ישראל אינם מתפרקים ולא יתפרקו לא רק מתוץ לגבולות מדינת-ישראל כי אם

 גם בגבולותיה. נשקם יהיה אהד מעתה בהתאם לצורות התדשות של התזית. נשקם יהיה פוליטי

 בבל מקום ובכל שעה שהבעיות תהיינה פוליטיות, ונשקם יהית שוב צבאי בכל מקום ובכל שעה

 שהבעיות תהיינה צבאיות ולא יימצא צבא-ישראל אהד אשר יבצע אותן.

 זאת לידיעת כל המפרקים אותנו, כל כך הרבה שנים והמפרקים אותנו שוב השבוע.

 רבות דיברו עלינו רעות, אך שבת אתר בפי כל תמיד: לותמי תרות ישראל יודעים יפה מה לפניהם

 והולכים בעקביות לקראת מטרתם.

 מי שתלה את תקוותיו הכיתתיות בפרוק לת״י ינהל אכזבה מרה.

 והאויבים ה׳׳שטיירניסטים״ הפכו לשם אימה וזוועה להם, עוד ירגישו את ידנו, אם ימשיכו

 באיבתם.

 והעם העברי אשר ראה בנו את תלוצי מלתמת התרות ותלה את תקוותו בנו, עוד יישמע ויידע:

 לותמי תרות ישראל יובילוהו למלכות ישראל הגדולה, ולירושלים בירתה המשותדרת

 י״ג באייר תש״ח (22.5.48) לותמי תרות ישראל״.

 מפלןד החטיבה הלוחמת לפני צאתה למחנה צה״ל

 בתוך כפר הערבי, שי״ת-מוניס, אשר לא פעם נפקד על-ידי לוחמי לת״י ולבסוף פונה על-ידי

 הערבים בכ׳ באייר תש״ח(29.5.1948), נערך מפקד היחידות של לח״י לפני צאתם למהנה-הקלט של

 הצבא.

 כבר משעות הבוקר המוקדמות נתמלאו הכבישים מכוניות מכל הסוגים, ובתוכן קבוצות לוחמים

 הנוהרים ל״בסיס״.

 בשעה 7 בבוקר ההלו ההכנות למיפקד.

 כל קבוצה עברה על-יד שולתן, בו נרשמו ונלקתו מהם פרטים. עדיין מורגשים ההרגלים הישנים,

 הרגלי המחתרת. כמעט כל אדם משנשאל ״מה שמך״ ו״כתובתך״ מהסס רגע ואת״כ מבין שיש צורך

 בפרטים פרסונאליים אלה בצבא, הוא מתכופף ולותש את שמו וכתובתו כדי שלא יישמע על-יד זרים.

 קשה להתרגל לא להיות הייל אלמוני.

1 לפני הצהרים. אחד המפקדים של החטיבה מסדר את המיסדר, היתירות  ההכנות נסתיימו בשעה 1

 על מפקדיהם וסמליהם, הסתדרו במגרש גדול חחח השמש הלוהטח, בצורת ״ה״. בצד הפתות נקבע
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 רמקול ודרכו מוסר המפקד את פקודותיו. תורן להנפת הדגל נקבע בתבלים על מכונית ג׳יפ צבאית,

 אתת המכוניות שהותרמו ע״י המתתרת מידי קלגסים בריטיים.

 פקודת ״דום״ ומפקד התטיבה מקבל את המיסדר.

 המפקד קורא למפקדי היחידות ומוסר הוראות אתרונות. על-יד תורן הדגל נקבע משמר כבוד

 מורכב ממפקדי פלוגות. הפיקוד על הפלוגות עובר לידי סגניהם.

 דומיה. בעוד רגע יופיעו אנשי המרכז. זו הפעם הראשונה יתגלו בפני אנשי התנועה. גם מספר רב

 של אורחים מוזמנים עומדים ומתכים במתיתות. הצלם מתרוצץ בתוך השדה ומסריט את המיפקד. עיני

 כל מופנוח להורשה, אשר ממנה צריכים להופיע אנשי המרכז. מכוניח צבועה בשלל צבעים ״קמופולג׳״

 נוסעת לכיוון ההורשה, על מנת להודיע שהכל מוכן ולהביא את אנשי המרכז. היא חוזרח ריקה. אנשי

 המרכז בחרו להגיע ברגל.

 פקודה ״דום״.

 אנשי המרכז צועדים אל מפקד התטיבה. המפקד מוסר ופורט: "גדוד לוהמי תירות ישראל

 לפקודתך!״

 דממה ורצינות.

 הונף הדגל.

 הגדוד שר ״היילים אלמונים״.

 מורגש היה שאנשים אלה לא באו ממועדוני-נוער בהם לומדים שירה. השירה הייתה תרישית אך

 נוקבת. אם האזנת לשירה זו, שבפעם הראשונה אולי הושרה בפי לוחמים כה רבים בבת אתת. נדמה

 היה שאיזו אגדה מופלאה מסופרת כאן ובאה ממרתקים.

 קשה לדעת מה התרתש בקרבו של כל לותם בעת שירה זו. קשה לדעת מה הן תמונות העבר

 שעברו בפני עינו של כל לותם בזמן שבהלל האוויר ניסר קולו של אלדד, אשר קרא דברי אזכרה ליאיר

 וללותמים שנפלו בשנות המלתמה עד עתה.

 זכור את יאיר אשר תולל בבינתו הבהירה אשר יצק אותנו בנפשו הפלדית, אשר הוליד אותנו בדמו

 הקדוש!

 זכור את יאיר!

 וזכור את כל תלמידיו לותמיו אשר נתנו את דמם על תרות המולדת, אשר קידשו את גופם לרעב,

 לעינויים, לכדורים, לגרדומים!

 עורקיהם פתותים לעורקינו.

 דמם זורם בדמנו.

 הייהם, גבורתם ומותם הם האש אשר בנו בוערת.

 אש זו תשרוף אוייבים.

 אש זו תיקד בלבו של מקדש שלישי אשר בלבה של ירושלים החופשית. אשר בלבה של מלכות

 ישראל. זו האש של יאיר.

 זו האש של כל לוהמי תרות ישראל אשר נתנו ואשר נותנים את דמם הטוב במלתמת הקודש.
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 זכור את יאיר ואת כל הלוחמים אשר נפלו.

 בגמר קריאת האזכרה נשמעת הפקודה:

 ״לזכרם אש!״

 פלוגת קלעים במדי צבא וכובעי פלדה, ״מכתיפים״ את רובויהם ושלוש אלומוח פולחות את

 האוויר.

 אל הרמקול ניגש גרא וקורא את פקודת היום:

 "פקודת היום

 לותמים,

 היום נפתת פרק תדש בתולדות מלתמתנו. את עברנו, רב הסבל והגבורה, הזכרנו וסיכמנו לפני

 שבועיים. עתת נשואות ענינו אל העתיד.

 באה תקופה הדשה, והיא תוצאה של הדם אשר נשפך ושל המהץ הרעיוני והפוליטי של תנועתנו.

 מציאות הדשה ותנאים תרשים נולדו מתוך הסערה אשר תוללו לותמי תרות ישראל. וככל תנועה

 מהפכנית, אנו מצווים לתשל את כלינו הארגוניים בהתאם לתנאים המשתנים.

 עד היום היינו"תיילים אלמונים בלי מדים״, היום אתם פושטים את אלמוניותכם ותלבשו מדים,

 אולם הדגל המתנופף מעל ראשנו לא יוהלף. המטרה לא השתנתה. ואמת הם דברי יאיר, בהימנון

 אשד הושר על-ידינו: ״כולנו גויסנו לכל ההיים, משורה ישהרר רק המוות".

 בעוד שעות מספר אנו נפרדים מכם פרידה גופנית, לתקופה קצרה או ארוכה. לא פרידה היא

 בדוה. קשרכם עם התנועה איננו ניתק ואיננו מתרופף. נהפוך הוא: אתם יוצאים בשליתות התנועה,

 כי היא שליתות העם.

 כאז כן עתה אתם יוצאים למלהמה. זאת השליתות, אשר להגשמתה התגייסתם לשורות המתתרת,

 וההמשך הוא — לתקופה קצרה או ארוכה — בשורות הצבא של מדינת ישראל. כי האוייב פלש

 למולדתנו וכל העם קם להילתם בו. אנו היינו ראשונים שהגדרנו את האוייב ופתהנו בו מלתמה.

 בשבילנו אוייב הוא כל כוה זר השולט במולדתנו או רוצה לכבוש אותה. אנו ראינו אוייב בבריטי,

 בשעה שאתרים ראו בו שלטון הוקי. על כן נאלצנו להילתם בו בכותות עצמנו, מבלי לתכות עד

 אשר הכלל יכיר את האמת שלגו. היום האוייב הערבי הוא גלוי לכל. על כן אנו מצרפים את כוהנו

 למלתמה בו, כל עוד מלתמה זו מנוהלת על-ידי הכלל. בתזית זו אתם תוסיפו את רוהכם האיתנה,

 את מסירותכם ואת רצון־הקרב. תכו באוייב בכל כותכם, בכוה הנשק אשר יהיה ברשותכם. בתזית

 זו, נגד האוייב ההיצוני, אין סייגים ואין רהמים. המטרה היא: השמדת כוהו של האוייב וגירושו מעל

 אדמת מולדתנו.

 אולם לא תזית יתידת תהיה לכם. מטרת מלתמתנו ברורה. בשבילגו המושג מולדת הוא ערך קבוע

 וגבולותיה אינם משתנים. באדמת המולדת הזאת אין אנו מספסרים ואין אנו מוותרים אף על שעל

 ממנה. זו היא הרגשתו הטבעית של כל צעיר עברי. אך ההנהגה הזקנה, אותם אנשים אשר התנגדו

 למלתמתנו לפני שנים להם לא ברור הדבר הזה. הם וויתרו בעבר ויהיו מוכנים להתפשר



רות ישראל ר תולדות לוחמי חי פ  526 | ס

 גם בעתיד. הנוער הלותם מסוגל למנוע כניעה וויתור, אם הוא יידע את דרנו, אם הוא יהיה מובן

 להילהם עד הסוף. עליכם לשאת את רעיון המלהמה עד הנצהון המלא אל שורות הנוער, אל שורות

 הצבא, להפיצו בתוך היתירות, אשר תיתקלו בהן בדרככם. בתזית זו, הפנימית, תילהמו במיטב הנשק

 העומד לרשותכם — נשק האמונה וההכרה הפוליטית.

 זתזית שלישית לכם מלהמה עם עצמכם. שנות המתתרת נטעו בכם הרגלים של

 אינדיבידואליזם, זה הבשיל לנו בעבר פירות מפוארים. העמידה בקרב של בודדים, ללא קבלת פקודה

 מיותרת העמידה בפגי בתי-הדין של האוייב ובצל הגרדום — כל אותם מפרקי הגבורה, אשר

 שימשו דוגמה ותישלו את הנוער העברי — הם פרי ההינוך הזה, הינוך האופי של הפרט. אולם

 בשלבי המלהמה העומדים לפנינו, בין בשורות הצבא ובין בתנאים העלולים להיווצר בעתת, לא

 עוד נוכל להסתפק במלתמת יתירים, ואף לא כקבוצות קטנות. נצטרך לצאת לקרב ביתידות גדולות

 יותר, במתלקות ובפלוגות ואף בבגדודים. למטרה זו לא יספיקו עוד מסירות, הקרבה, הכרה ואמונה

 של הפרט. אותם אנו צריכים למלא באופן קיבוצי. ברכישת ידיעות בתורת המלהמה, באסטרטגיה

 ובבטקטיקה המלתמתית. בכל גילוייו של אינדיבידואלתם מופרז יהא צורך להילתם. את המשמעת,

 הנובעת מתוך הכרה, יש להשלים במשמעת המכנית של הצבא. מיזוג השגיים ייתן את הצבא הלוהם,

 את צבא המהפכה העברית, אשר לא תסתיים אלא עם הגשמת מטרתנו ההיסטורית. בבתי-ספר

 שונים למדנו בעבר. אופיינו תושל במרתפי המתתרת, בתאים המבודדים של בתי הכלא, בצריפים

 של מתגות הסגר, בארץ ובגולה. עתה נוסף לנו בית-ספר הדש, הוא הצבא. יש לנצל כל אפשרות

 כדי להפיק מבית ספד זה את התועלת הגדולה ביותר. תורה זו, אשר תרכשו בצבא, תורת הלהימה

 הקיבוצית, תהיה אהד מכלי הנשק התשובים ביותר בשביל המלהמה בעתיד. אותה נגצל בבוא העת

 כדי להנהיג את המוני העם ואת הנוער למלהמה הסופית לשתרור המולדת כולה.

 בהיותכם בצבא, תהיינה מופנות אליכם עיניים רבות. עיניים מעריצות וגם שונאות. ראשונים

 יבקשו מכם השראה. אתרים יצפו לכשלוגכם. אל תכזיבו את הראשוגים. היו לדוגמה ולמופת. יידע

 העם כולו, כי במקום שמופיעה יהירה של לותמי תרות ישראל, שם ישנה המלהמה העקבית, שם אין

 נסיגה שם יש נצתון. אז ייישכר נם פיהם של שונאים ומקטרגים.

 זכרו תמת את המטרה השלמה. זכרו, כי יש ערובה אתת לנצתון המכריע: קיומה של תנועתנו

 הלותמת, אשר הרימה ראשונה את דגל המלהמה והיא לא הוציאנו מתיה עד אשר יתנופף בכל פינה

 במולדתגו, בגבולות הרתבים, שצויינו על תי ההיסטוריה, שבלעדיהם לא תהא לנו תרות. אתם

 שליהי התנועה, אתם הייליה, אתם גייםיה בכל מקום שתימצאו — קרבו את המוני התיילים אל

 התנועה, הכניסו אותם להוך שורותינו.

 התאספנו כאן ביום בו הגיעה הבשורה המרה על כיבושה של ירושלים העתיקה בידי אוייב.

 כשלון זה נגרם לא רק בגלל עדיפות כוהו של האוייב. אשמה גם הנהגת ה׳׳הגנה״ בירושלים. בדיוק

 לפני שבועיים פתהו לוהמינו בהתקפה, וגירשו את צבא הפולשים עד לשערי העיר העתיקה בזינוק

 אהד היה אפשר לפרוץ את ההומה, להנתיל תבוסה לאוייב ולשתרר את קודש קתשינו הלאומי. רק

י ה׳׳הגנה״ הרגע המתאים הוהמץ, האוייב  היפוי של אש כבדה היה הסר ללוהמינו. הה לא ניתן על ת
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 הספיק להתבצר ולהרעיב את לוהמי העיר העתיקה במצור.

 את ההרפה הזאת נסיר. נסיר אותה בדם האוייב. יעשו זאת לוהמינו המנוסים בירושלים, ואף

 אתם — כל דרכי המלתמה, בתם תברו, יובילו אתכם לירושלים. לתרותה אתם נלתמים ותפארתה.

 כי היא לב המולדת. מי שישלוט בירושלים ישלוט במולדת כולה.

 לוהמים נ

 את המיסדר הזה, בטרם צאתכם לקרבות, אנו מקיימים בשפלת-התוף. הרבה דם עוד יישפך,

 אולם תנועתינו, לותמי תרות ישראל, תזכה לסיים את המערכה ההיסטורית על גורל העם והמולדת

 בצעד נצתון על הרי-ירושלים, המטוהרת משיקוציה ומהלליה.

 משורה ישתרר רק המוות!

 ניתנה במתתרת — ביום כ׳ באייר תש״ה המרכז״.

 לאחר ״פקודת היום״ קרא גרא את דבר המרכז של הלוחמים, בו סקר את פרשת מלתמת התירות

 של לותמי תירות ישראל:

 י*גר המרכז אל הלוחמים

 לותמים!

 תמה פרשה אתת במלהמה. אך לא תמה המלהמה.

 המנדאט הבריטי, זה מסווה-התוק לשלטון הכיבוש הזר — בטל ומבוטל. השלטון האזרחי של

 האוייב התפורר כנבלת-פגר ותוסל לתלוטין. הנציב של האימפריה במולדתנו הפליג לאייו הרתוקים

 ואהר לא יבוא עוד במקומו.

 אולם עדיין הונה צבא-כיבוש של האוייב בערינו ובמושבותינו. הוא מזויין ולבו הורש מזימות.

 עוד הוא עלול להפתיענו לא אתת במעשי-איבה. עוד הוא מסוגל להפעילו את תותתיו, להרוס בתינו

 לתדש את ימי הרצת והשוד. אם לא תהא פקוהה עינינו על כל צעדיו; אם לא תהא ידינו נטויה —

 עוד הוא יכול להתתרט על הבטתת הפינוי ולתדש את משטר הדמים.

 מדינת ישראל קמה וממשלת ישראל נולדה מתוך הכרזה, הדגל העברי מתנוסס מעל בנייני

 הממשלה, ובראשי-התדנים במתנות של צבא על נשקו, בגלוי ולא בסתר. מסים נגבים על ידי האוצר

 העברי. על בולי הדואר העברי הוטבעו צורות מטבעות עתיקות מימי מרד התשמונאים המנצת ומרד

 בר-כוכבא המעורר. וריהם כריהו של יין משומר.

 אולם מדינת ישראל זו משתרעת על פני רצועה צרה של מולדתנו. רובה של ארצנו הגדולה הוצא

 מתהומי המדינה. לא הרי יהודה ולא הרי אפרים. לא הירדן בכל זרמו. לא גולן, לא בשן וערבות מואב.

 וכאב הכאבים — ירושלים הבירה הנצתית הגבוהה והעמוקה, ירושלים העברית, תמיד הופקרה

 לשלטון זרים. על כל אלה נדרשה הממשלה לוותר ולתתום בדיו את דבר הוויתור. היא עשתה כן

 ללא התנגדות, היא תתמה וויתרה.

 אך גם לאהד הוויתורים וההשלמה עם ביתור המולדת לא הגיהו לגו האוייבים. הם גהים מכל

 צד, מזנקים מן המדבריות לרצות, לשלול שלל ולקתת ביזה. הנוער העברי היכה אותן באלפיהם. אך
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 הם עולים בארבה ממזרה ומארץ היאור מצויירים בנשקו של אדום הבריטי ומודדכים על ידי קציניו.

 יום הבשורה על הקמת המדינה בשפלת ההוף הוא גם יום הבשורה המרה מהרי יהודה, בי שם נגעל

 מגן הגיבורים, בי נפלו רבים בתוך המלתמה ואבדו כלי מלהמה.

 לא תמה המלהמה. אך תמה פרשה אתת במלהמה.

 ואם תם הפרק האהד, על סף הפתיהה של פרק הדש, זכאים אנו להתבונן אתורגית, לסקור את

 הדרך בה עברנו.

 לוהמים!

 זקפו ראש. עמדו דום. תגו כבוד לרגלה של תנועתגו הלותמת. באשר הושג — רב היה הלקה,

 גדולה היתה תרומתכם.

 אתם ותיקי הלותמים לתרות. מעטים נזעקו לקריאתו של יאיר. אך המעטים הם שהוללו את

 התמורה הגדולה.

 תנועתנו הלותמת נטעה בלב העם ערכים תרשים, אשר הפכו את מלתמת התרות לצוו מותלט

 של הדור. במקום הרגשנות הציונית של הדור התולף, תשפנו את הרגשת המולדת הבריאה בלב

 הדור הצעיר. אנו קרענו מעל פני השלטון הקיים את כל מםוות-הכהש והמידמה. הגדרנוהו כשלטון

 זר, בכובש, ובעומק אהבתנו למולדת, כך עמקה שנאתנו את האוייב. את דרכי שלטונו גלינו ואת

 תולשותיו. על בל ידענו לקבוע את הוקי-המלהמה היעילים בבובש מולדתנו.

 יאיר היה ראשון. תנועתנו היתה ראשונה. התבנו באיזמל ההגיון. לא נרתענו מפני מסקנות. קומץ

 היינו ומוקפים שנאה. השנאה המכאיבה ביותר. לא שנאת אוייב, עליה היתה גאוותנו. פצעה את לבנו

 שנאת-אתים, האופפת אותנו מכל צד. מטורפים היינו בעיניהם ומתעתעים.

 ביום זה נזכור את הימים ההם. בכל היישוב הזה, בתל אביב רבתי, לא נמצא אף בית אתד, אשר

 יפתת את דלתותיו ויתן מהסה ללותם נרדף על צוואר. ואתם — הפרדסים היו לכם מקום-מפגש

 ופעולה; ומקלטים ציבוריים היו לכם בית. כצל תייתם תומקים ברתובות העיר. היום היה לכם לילה,

 ולילות אפלה היו לכם ימים.

 בתוך היישוב השבע, הדואג לרוותיו בשנות מלתמת-עמים, אתם הייתם רעבים תמת. נהניתם

 מן ההפקר של פרי-הדר; ופת-להם, כאשר היתה לפרקים, זימנה לכם סעודת מלכים. דעדתם מקור,

 כי הקרקע היתה מטתכם ושמיכה אין להתכסות בה. ואשר נפקד על ידי השתפת, נפת נשמתו בשקט,

 אך בצער, כי לא יוכל עוד להמשיך.

 בימי תש״ב השתורים נערך עליכם צייד. אז תבדו יתד קלגסי האוייב ואהים מוסתים.

 לעשרות נתטפתם, עונתם, נתקדתם, והושלכתם לבתי-כלא ולמתנות הריכוז. ולא היה ביישוב

 הזה אדם אף אתר, אשר ירים ידו לעמוד לימינכם, לריב את ריבכם.

 ואתם את הדגל לא הורדתם גם אתרי רצת יאיר, אתרי רצת לותמים, אתיכם. אתם תושלתם

 בסבל והייתם פלדה, אשר אין לכופפה עוד. שנאת אהים לא הרעילה את דמכם. אתם לא קללתם

 את רוצתיכם, כי ידוע ידעתם שיבוא יום והם ילכו בעקבותיכם; הם יהיו אנוסים לומר את אשר

 אמרתם ולעשות במעשיכם. אתם רק נרתם להם בראשכם וריתמתם אותם, את המוכים סנוורים.
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 אתם קבעתם סמל ודוגמה לנוער העברי. בהתנהגותכם תשפתם את מעיינות הגבורה העברית. לא

 היתה שום סתירה אצלכם בין הלכה ומעשה. וכל אהד מכם הסיק את המסקנות האישיות עד הסוף.

 אתם, הנרדפים, הייתם העברים התופשים היתידים בתוך ששים רבוא של משרתי האוייב מרצון או

 מפהד. הנשק היה ערובת ההופש שלכם. כל אהד מכם היה גרעין התרות העברית המותלטת. ובבוא

 אוייב לשלול מאתכם את התופש, אתם תגנתם עליו בנשקכם, עד הכדור האהרון. דוגמה של הטיפוס

 העברי ההדש ראו בכם, אשר לא ידע כניעה כל עוד רות תיים בו, כל לותם היה גדוד אשר קידש

 מלהמה בגדוד־האוייבים.

 וכאשר נפלו לוהמים בשבי האוייב — גם אז נשארו הופשים ברוהם. לדין האוייב הם הופיעו

 לא בנאשמים, הם האשימו, הם הפכו את אולם בית-הדין למקום-השראה לעם ולנוער. זו הפעם

 הראשונה ראו המוני העם הופעה גאה כל כך. עמידה איתנה גם בצל הגרדום, זו הפעם הראשונה

 נזרקה האמת בפרצופו של הכובש בתוך תהומי השלטון. מפיהם של לותמינו שמע העולם בפעם

 הראשונה את האמת מארץ-ישראל וראה לנגד עיניו את הלוהם העברי התובע תרות למולדתו.

 וכשהוצא להורג הלורד מוין, המיניסטר הבריטי במזרת התיכון, לא יכלה עוד דעת הקהל בעולם

 לעבור בשתיקה על הבעייה שהועמדה בכל תריפותה. גם משפטם של אליהו הכיס ואליהו בית-צורי

 ועלייתם לגרדום הפכו למעשה־מלהמה שזיעזע את אשיות השלטון הזר במולדתנו.

 הפגיעה בנפשם של קלגסי האוייב ופקידיו עשו את שלטונו כאן יקר בשבילו. לא בזהב נדרש

 האוייב לשלם כי אם בדם בניו. את המהיר היקר הזה הוא לא היה מוכן לשלם. הוא עוד גקט אמצעי

 הגנה והשליט משטר של טירור דמים. הוא השליך אלפים למתנות הסגר, העלה גרדומים, אך ללא

 הועיל.

 הלהבה שהודלקה לא כבתה. היא התלקהה. למעשה המשתרר הצטרפו הארגון הצבאי לאומי

 ולתקופה של שמונה הרשים גם ה׳׳הגנה״. מתקני האוייב נהרסו. נשלל הבטהון ממבצריו. תנועת

 כלי-רכבו הועמדה בסכנה בכבישי הארץ אשר נזרעו מוקשים. תייליו נתרסקו, קרבנותיו רבו. יד

 הלותם נשתלתה במבצדיו בירושלים, בהיפה, ביפו, בשרונה. אל לבם הדרה בזורעה הורבן ודמים לו.

 והנוזל היקר לו כדם — הנפט במיכליו בהיפה — אף הוא היה לבערה. ארבעה עשר יום נתאבך

 עשן שהוד וכיסה את שמי היפה העברית. אך עם עשן זה התנדפו תקוות בריטאניה להבטית את

 הבטתון של צינורות הנפט, כמו שפסה תקוותה לערוב לבטהונס של עורקי דמה.

 היום מודה בווין כי שמונים אלף קלגםיו לא הספיקו לקיים את תוקיו וסדריו במולדתנו. זו

 היתה הסיבה לפשיטת הרגל של המאנדט. מלתמת התרות היא שאילצה אותם לפנות את הארץ; היא

 שימשה יטוד לעצמאות תעברית בשטה המקוצץ.

 זה תלקכם וזה תרומתכם, לותמים. על סדן הפלדה של רצונכם, בפטיש הפלדה של גבורתכם

 נתהשל יסוד-הפלדה בנוער העברי.

 אתם לימדתם את העם ואה העולם ואת האוייב גם יתד, שדם עבדי במולדת אינו הפקד כאשר

 היה בארצות הפזורה. אנו ניהלנו חשבון מדוקדק של הדס השפוך וגבינו את ההוב מנפש האוייב. גם

 רוצת כפאראן כבר למד, כי אנו משלמים עין תתת עין ונפש תתת נפש. והוא מעורר רתמים, כי לא



ר תולדות לוחמי חירות ישראל פ  530 | ס

 נוה לו הקנו זה. בל רוצת תי בפתד תמיד עד אשר השיגתו ידנו גואלת הדם.

 רב היה סבלכם וגדול היה פעלבם. ואף על פי כן נשארתם צנועים תמיד, שקטים תמיד. לא

 ידעתם התנשאות ורברוב, כמו שלא נוגעתם קודם בתסביכים של רדיפה. לא תבעתם שילומים על

 הדם ועל הסבל. תמת נהגתם כיאה ללוהמים, כיאה לנושאי הגבורה והגברות באומה. אתם לותמי

 האומה. וזה שכרכם.

 כך הגענו ביום הזה לסיום הפרשה האתת. בהתנפנף דגלי האומה בכל פינה ביום הכרזת העצמאות

 בהלקה של המולדת, נזכיר את הנופלים בקרב.

 לא ימוש מאתנו זכרו של יאיר, המהולל, הנשר במזונו, הנפה בהגיונו, היוצק בינה בהרוזי שיריו.

 ממנו למדנו תורת-תרות ומסירות והקרבה והליכה עד הסוף. הוא שלט בנו בתייו ובמותו שלטון

 גוף ונפש. לא במשמעת קסרקטין, כי אם במרות הלב והשכל. הוא לימדנו כי ״משורה ישתרר רק

 המוות״ ובגופו קיים זה הצוו.

 נישא את נפשנו אל קברות הלוהמים, הפזורים במולדת ובנכר. בקהיר ובטבריה, בהיפה ובנתלת

 יצהק, בירושלים הבירה ובמקום לא נודע. אשר נרצתו ברתובות ובבתים ואשר עלו לגרדום. אשר

 נפלו בקרב ואשר שלתו כדור אתרון בדקתם בטרם יתגבר עליהם האוייב. אשר נפלו באלמוניותיהם

 ורק שמם במתתרת מציין את קברותיהם. הטובים שבנו, היקרים ביותר, המסורים עד כלות הנפש.

 הגיבורים בנשימתם האהרונה. כל אהד מהם רשם דף מזהיר בתולדות מלתמת התרות; מפואר

 ביתידותו, בהד פעמיותיו. בבוא היום עת ייכתבו תולדות הייהם, עלילת גבורתם, ומותם — הם

 ישובו לתיי נצה. מהם ירוו דורות את צמאונם למופת גבורה.

 אך זכור נזכור כי לא למען מדינה מקוצצת שפכו לותמינו את דמם. הם הלכו לאורה של שמש

 ההזון, למלהמה על תדותה של המולדת השלימה על ירושלים בירתה. לא מזון מדוהים הוא ולא

 רעיון תעתועים. הוא היה והווה בתהומי ההישג האפשרי.

 ההזון הזה לא יודע תמורה עד יוגשם. הוא יוגשם, כי למענו קמו והיו לותמי תרות ישראל. בכות

 ההזון הזה היינו ממתי-מעט לאלפים. ועוד נדבה וגגייס לרגלנו רבואות.

 לותמים!

 המלתמה עוד לא תמה. עוד ניקרא למערכות רבות וכבדות. עוד פרקים-ארוכים לפנינו.

 לתרות המולדת ולתרות ירושלים ניתן את כל אשר לנו גם בימים הבאים. וגם במערכות הבאות

 נשמור על דוה הקרב וההקרבה, על רות האתווה הגדולה, אתדות דמים ואתוות גורל.

 היום אתם נאספים על דגלנו המפואר, הטבול בדם ובסבל. שאוהו ברמה. הוא יוביל אתכם בדרך

 העולה לתרות המולדת השלמה.

 ובתום הפרשה נקרא: תזק הזק ונתהזק!

 בכל כותות הגוף ובכל מעיינות הנפש.

 תזקו ואמצו לותמים למערכות הבאות עלינו.

 לותמי תרות ישראל״
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 פירוקו של האצ״ל

 אנשי לחייי התגייסו לצה״ל ב-29 במאי 1948. ב- 1 ביוני נתתם הסכם בין נציגי הממשלה הזמנית

 לבין מפקדת האצ״ל, על פירוקו.

 אלה עיקרי ההסכם:

 1. חברי האצ״ל יתגייסו לצבא ההגנה לישראל בהתאם לצווי הגיוס של ממשלת ישראל ויישבעו

 שבועת אמונים הנהוגה בצבא.

 2. תברי האצ״ל שיתגייסו לצבא, יופעלו בגדודים בתוך תטיבות הצבא והתזיתות, כהתלטת

 הפיקוד העליון של הצבא.

 3. הנשק והציוד המלתמתי שבידי האצ״ל יימסר לצה״ל, לרשות הפיקוד העליון.

 4. מתקני הייצור המלתמתי שבידי האצ״ל יימסרו לרשות הצבא.

 5. מטה זמני, מורכב מקציני האצ״ל, יופעל מטעם המטה הכללי של הצבא עד להשלמה מהירה

 ומלאה של התגייסותם של תברי האצ״ל לשורות הצבא והפעלת גדודיהם.

 6. מתוך החלטתו החופשית והמוצהרת הדלים האצ״ל ומפקדתו לפעול ולהתקיים בתטיבה

 צבאית במדינת ישראל ובתתום ממשלת ישראל.

 על ההסכם תתמו ישראל גלילי בשם הממשלה הזמנית ומנחם בגין בשם האצ״ל.

 במשך שבועיים התגייסו כ- 3,700 אנשי אצ״ל לצה״ל והשתלבו בחטיבות ובחזיתות השונות.
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סיהם נתש״ח נסי יטים ו  0עיל1ת נגד בי

 ההגנה: ט״! טבת (29.12) - החרמה מבסיס תל־ליטבינסקי: 75 רובים, 7
 סטנים, אקדחים. אחד הפורצים נהרג. לאויב הרוג ופצוע. כ״ג שבט (3.2) -
 החרמת תחמושת מרבבת צבאית ליד גן־שמואל. כ״נ סיון(30.6) ־ רכש 2 טנקי

 ״קרומבל״ ע״י עריקים בריטיים מבסיס רמת־דוד.

 האצ״ל: כ״ב טבת (4.1) - החרמת נשק מחיילים בת״א. י״ד שבט
 (25.1) וחי אדר־א(18.2) - החרמת נשק בירושלים. באדר(מארס)
 הוחרם משוריין בחדרה, ליד שוני נתפס וחלם וליד חדרה
 הוחרמו 16 רובים ו־3 תת־מקלעים! וליד באר־יעקב - 12 רובים.
ן בנאפ״י בחיפה ו־40 ו  ציוד הוחרם בירושלים, מפות בת״א, מז
 טון קמח בירושלים וליד חדרה. 70 רובים, 35 מקלעים, 80 תת־
 מקלעים, מרגמה ״3, זחלס ורבבות כדורים הוחרמו ליד פרדס״
 חנה ככ״ו אדר־ב׳(6.4). בתקיפת רכבת ליד חדרה, בטי ניסן • 20
 טון פגוים. אבדות הבריטים: 4 הרוגים ו־10 פצועים. לאצ״ל 4

 הרוגים ו־6 פצועים.

: י״ב שבט (23.1) - החרמת נשק  לח״י
 ליד רחובות: אחד הלוחמים נהרג. בי״ז
 ובב״ו שבט - החרמת נשק בירושלים, 3
 בריטים נהרגו. החרמה בחברת־החשמל
 בירושלים. בי״ט אדר־א (29.2) הותקפה
 רכבת־צבא ליד רחובות. 28 חיילים
 נהרגו, 50 נפצעו. בי״ח ניסן (27.4)
 הוחרם נשק ממשוריין בריטי במבואות
 ירושלים. אחד מאנשי לח״י נהרג. בכ״ו
 ניסן הוחרם משוריין ונשק ליד גן־חיים,

 קצין ו־6 חיילים נהרנו.

 כוח השליטה הבריטית בארץ־ישראל:
 6,000 שוטרים ובלשים בריטיים
 3,000 שוטרים ונוטרים ערביים

 84,000 חיילים בריטיים
 5,000 חיילי ה״לגיון״ וחיל־הספר

 מפת הבסיסים הבריטים בא׳׳י בשנה האהרונה לשלטון הבריטי
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 מחנה ״דרור״ בטלביה



ר תולדות לוחמי חירות ישראל פ  538 | ס

 מחנה אלדד בליפתא



 תמונות | 539

^ ח י ו ו ס י ע « ! ד : , . . 
 / בי׳יח חדסח
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 ליטתא. כי״! שבט(1 .ג 2) פוצץ
 כוח לחייי עמדות ובת>•

̂־  בליפתא״עלית(תא לאת ־
 טרחה) החולשים על הכב>ש

 לת״א,בי״ט שבט(29.1)
 תקפו לחייי בשנית והחלה

 חנטישח. בכ״ד אדר־א(5.3)
 פוצצו עמדח ערבית בליפתא־

 תחתית ובית החי לש על
 חכניסה לירושלים. הכפר

 ננטש כליל ופליטים םשכוטת
 הספר נכנסו לבתי ליפתא.

 דוממת. בט״ו טבת(28.12)
 פשטה יחידת לח״י על שכונת

 רוממח, חתה 5 ערבים ופצעה
 7. לאחר חחתקפה פיט

 הערגי• את השכונה ולמקום
 נכנסו פליטים יהודים.

 שין־נ׳רח. בלול די שבט
 (14/15.1). תקפח חולייה של
 לח״י את השכונה הרצחנית.

 מוקשים הונחו על דרכי־
 הנישה. תחת אש בריטית

 פוצצו * מתוך ששת הבתים
 המיועדים.

 דיד״יסין. בכ״ט אדריב
 (9.4.48) נכבש הכפר בפעולה

 משותפת עם כוח האצ״ל.
 בקרב עקוב מדם נהרמ במאה

 ערבים.4מלוחמיהאצ״ל
|ואחד מלח״י נהרנו. 44 נפצעו. ן  ל^

 קטםון. גכ׳ טבת(1/2.1) פעלו
 שז״י כאן לראשונה ופוצצו

 בתים. בה׳ שבט(14.1)
 השסח־ה יחידת־סיור של

 לחייי כנופיה מדתם לנוה־
 שאנן. בי״א שבט(21.1) חובלו
 בתים שפוט על־ידי האנגלים.

 •פעולח חוורת בכ״ב שבט
 (1.2) נהרסו בתי מלט רד
 ובראוניע כליל. בל׳ שבט

 (10.2) פוצץ בית חנא טאויל,
 על 15 אנשי־כעפיות. לח״י

 חורו ותקפו בבי אדר־א(12.2)
 ולמחרתו. בי׳ ובכ״ט אז־ר־א

v׳rt< (19/20.2, 9/10.3) תקפו 
 בסיוע מעםדות ה״הננה״

 ופוצצו 3 בתים. בבי אדו־ב
 (13.3) פוצץ בית שאחץ.

 1ה««ת הבריטית:
 אי כסלו(14.11.47). התקפה על קפח ׳יריץ״, בתנובה על

 רצח 5 נערי לחייי ליד רעננה; 28 קלנסים בריטיים נפצעו.
 למחרת נחרט 2 סרנעטיס בריטיים ושנים נפצעו.

 יייי טנת(28.12). נסיוו לעצור אנשי לח״י ברחוב איחודה
 נסתיים בהריגת שני בדשים. נשקם הוחרם.

 בי׳ז שבט (6.2). חייל בריטי נהרג בהתנגשות עם לוחמי
̂ נשקו הוחרם.  לח׳׳י־ירושלים 

 ב׳ אדר־א(12.2). בתנובה על הסנרה פושעת של 4 אנשי־טנן
 למרצחי ערב קטלו«£ח״י יתשלים 2 שוטרים בריטיים.

 יייב אדר־א (22.2). לאחר הרינת 49 יהודים ע׳יי מכוניות־
 תופת בריטיות פעלו לחייי ירושלים בהתקפות מוקשים

 ורימונים. 10 בריטים נקטלו ועשרות נפצעו.
 י׳׳ח ניסן(27.4). בהתקפת על משוריין בריטי ופריקת נשקם
 של הקלגסים במבואות ירושלים נפל אחד הלוחמים־

 רחמים וילקה(יואב).

 מלהה. בליל בי טבת (1/2.1)
 פוצצה חוליית לח״י 6 בתים
 וגרמה אבדות בנפש וברכוש.

 בעקבות הפעולה ביקשה
 מ&חה ברית־שלוס. הככר לא

 ננטש, ועל כך שולם םחיר
 כבד.

 ארמוךהנציב

נ תיפמת: ^ ס י ל ה < ת ן י  ח

 מפת פעילות לח״י ירושלים בחורף תש׳יח
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 הודעת משרד־המושבות ומשדד־החוץ

 בליל 15 במאי 1948 נתפרסמה בלונדון מטעם משרד־המושבות ומשרד־

ל המאנדאט על או־ץ־ישראל; הודעה זו היא  החוץ הודעה בדבר סיומו ש

ל  בבחינת הודאת בעל־הדין עצמו, ויש בה כדי להכריע בשאלת חלקם ש

ן הכיבוש בארץ־ישראל. ל שלטו  האצ״ל ולח״י במיגורו ש

 בהודעה נאמר בין השאר:

 ״הוכח כי 84,000 החיילים... לא היו מספיקים כדי לקיים את החוק והסדר

 (בארץ־ישראל) לנוכח מערכת הטרור שנוהלה על־ידי כוחות־יהודיים מאור

 גנים ברמה גבוהה בהיותם מצויירים בכל כלי־הנשק של חיל־רגלים מודרני.

 מאז גמר המלחמה (מלחמת־העולם השנייה במשמע, - י.נ.) נהרגו 338

 נתינים בריטיים בארץ־ישראל, בעוד שההוצאה על הכוחות הצבאיים בה

 עלתה למשלם־המסים הבריטי 100 מיליון ליש״ט... על־פי כוונותיהם

 המוצהרות של היהודים הקיצוניים הוכח, כי אבדנם של עוד חיי־אדם

ת הוד מלכותו ל ש מ  בריטיים הוא בלתי־נמנע... בנסיבות אלו החליטה מ

 להביא לסיומו את המאנדאט שהופקד בידה ולהיכון לפינוי כל הכוחות

Palestine: Termination of] .ישראל בכל ההקדם האפשרי״  הבריטיים מארץ־

. [ ( t h May , he Mandate London, 1 5 1 9 4 8 

 הודעת משרד-המושבות ומשרד-החוץ הבריטי
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 ביבליוגרפיה ומקורות

 א

 אבישר, עודד, ספר חברון, הוצאת ״כתר״, תש״ל

 אופיר, יהושע, ראשוני אצ״ל 1940-1931, הוצאת העמותה ליד ראשוני אצ״ל, 2002

 אוקון, שלמה, גולי קניה, סיפורים, ת״א, 1995

2 0 0 6 ,  אורן, רם, ימים אדומים, הוצאת"קשת״

 אורנשטיין, יעקב, בכבלים, הוצאת חוג ידידים, ת״א, התשל״ג - 1973

 אחי-מאיר, אב״א, ברית הבריונים, הוצאת ״הוועד להוצאת כתבי אחימאיר״, 1972

 אתי-מאיר, יוסי(עורך), יצחק שמיר, בסלע איתן, הוצאת ״ידיעות אחרונות״, ספרי חמד מכון

 ז׳בוטינסקי - 2008

 איביאנסקי, זאב, על התנגדות ומרד, הוצאת ״יאיר", 1991

 איביאנסקי, זאב, הטרור תאישי, ת״א, 1997

 איביאנסקי, זאב, לח״י צבת דאשונת, הוצאת ״יאיר״, 2003

 אלדד, ישראל, מעשר ראשון, הוצאת ״הדר״, התשל״ו - 1975 [מהדורה שנייה]

 אלדד, ישראל, פוצצנו מטוסים בריטיים, הוצאת ״הדר״, התשל״ה

 אלון, יגאל, מערכות פלמ״ח, הוצאת ״הקיבוץ המאוחד״ ת״א, התשכ״ו - 1966

 אליאב, יעקב, תמבוקש, הוצאת ״במחתרת״, 1983

 אליאש, שולמית, גולי אצ״ל ולת״י במחנות מעצר באפריקת, 1948-1944, הוצאת ״אוניברסיטת

 בר-אילו״, 1996

 אלפסי, יצהק, הארגון הצבאי הלאומי בא׳׳י, מכון ז׳בוטינסקי, 1990, הוצאת ״הדר״, 1986

1 9 3 7  אלפסי, יצחק (עורך), הארגון הצבאי הלאומי בא׳׳י, מכון ז׳סוטינסקי, אוסף מקורות -

1998 

 אמיכל, ייבין עדה, בארגמן הייו של יאיר, אברהם שטרן, ״הוצאת הדר״, 1986

 אמיכל, ייבין עדה, סמבטיון, הוצאת ספרים ״בית אל״, התשנ״ה - 1995

 אנשל, שפילמן, אדם ולוחם, הוצאת ״יאיר״, התשנ״ה - 1995

 אפלבאום, חיים, בכל מאודם, הוצאת ״יאיר״, התשמ״ד

 אשד, חגי, זה לא רק החום המלות, הוצאת דביר, 1991

 ארכיון תולדות ״ההגנה״

 ארכיון ״הקיבוץ המאוחד״

 ארכיון ״בית יאיר״

 ארכיון צת״ל

 ארכיון דויד שטרן
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 ב

 בגין, מנחם, תמוד, הוצאת ״אחיאסף", 1950

 בגין, מנחם, במתתרת, 4 כרכים, הוצאת ״הדר״, ת׳׳א, התש״ט

 בל, ג׳, בוייר, ציון הלותמת-מאבק תאצ״ל ולת״י לתקומת ישראל, הוצאת ״אתיאסף״, ומכון

 ז׳בוטינסקי, 1987

 במחתרת, חוברת פנימית של לח״י

 בנאי, יעקב, תיילים אלמונים, הוצאת חוג ידידים, 1985

 בנאי, יעקב(עורך), מקורות לתולדות תנועת לותמי תירות ישראל, הוצאת ״יאיר״, התשס״ו,

2006 

 בן-גוריון, דוד, במערכה, הוצאת ״עם עובד״, 1957

 בן-דוד, יהודה, הוצאת המשפחה, התשל״ג

 בן-ישראל, תיים, בלת״י בצה״ל ואת״ב, הוצאת משרד הביטחון, 2003

 בן-תור, נחמיה, היום אכתוב בעט, הוצאת ״יאיר״, התשנ״א, 1991

 בן-תור, נחמיה, הבריחה הגדולה, הוצאת ״בורסי״, התשנ״ג - 1993

 בן-תור, נחמיה, לת׳׳י אנשים, (עורך ראשי) הוצאת ״יאיר״, התשס״ב - 2002

 בן-תור, נחמיה, לקסיקון לת״י, ההוצאה לאור של משרד הבטתון, התשס״ז - 2007

 בן-תור, נחמיה, נושאי לפיד חתירות, הוצאת ״יאיר״, התשס״ח - 2008

 ברנדוט, פולקה, לירושלים, הוצאת ״אחיאסף״, 1952

 ברנד, יואל והנזי, השטן והנפש, הוצאת ״לדורי״, 1960

 ברנר, אורי, הפלמ״ת, לוחמיו ומבצעיו, 1978

 בטל, ניקולס, המשולש תארצישראלי, בריטים, יתודים וערבים 1948-1935, הוצאת ״עידנים״

 ו״ידיעות אתרונות״, 1979

 ג

 גולן, אביעזר, מלחמת העצמאות, משרד הביטהון, 1985

 גולן, שמעון, מדות ומאבק בימי המרי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1988

 גולני, ירדנה, תמיתוס של דיר-יאסין, הוצאת ״הדר״, 1976

 גיטלין, יאן, פריצת כלא עבו, ספריית המרד, 1980

 גינוסר, יאירה, לא בשבילנו שר הסקסופון, הוצאת ״יאיר״, התשנ״ח - 1998

 גינוסר, פנחס, בצאת לת״י מן המתתרת, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, התשמ״ה - 1985

 גלבוע, יעקב, בלכתך בשדות אימה, הוצאת ״יאיר״, 1989

 גלבר, נ.מ. הצהרת בלפור ותולדותיה, הוצאת ההנהלה הציונית, התרצ״ט

 גלעדי, לאה, עליהן לא כתבו, הוצאת ״יאיר״, 1997

 גראנדוס, גארסיה גיאורג, כך נולדה מדינת ישראל, הוצאת ״אתיאסף״, התשס״ט
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 ד

 דבירי, חיים, יום אביב שלא יישכח, הוצאת ״יאיר", 1986

 דובקין, אליהו, העלייה וההצלה בשנות השואת, הוצאת ״ראובן מס״, תש״ו

 דיין, משה, אבני דרך, הוצאת ״עידנים״, ירושלים ות״א, 1976

 ה

 האינציקלופדיה העברית

 הלר, יוסף,״לח״י 1948-1940", הוצאת מרכז שז״ר, ירושלים, התשמ״ט

 הפנר, מלכה, בדמי היי, הוצאת ״הדר״, 1978

 ו

 ויינשל, יעקב, ״תדם אשר בסף״, הוצאת ״יאיר", 1978

 ורד, אברהם, הסנה בוער באש, הוצאת ״תנופה״, התש״י - 1950

 ורד, אברהם, לוחמי חירות ישראל במלחמת העצמאות, הוצאת ״יאיר״, התשנ״ט - 1998

 ורד, אברהם, אריאלה, הוצאת המשפחה, התשט״א - 2001

 ז

 ז׳בוטינסקי, זאב, האיש ומשנתו, עורך יוסף נדבה, הוצאת משרד הביטחון, 1980

 ז׳בוטינסקי, זאב, חזית חמלחמה של עם ישראל, התש״א

 ז׳בוטינסקי, זאב, כתבים 18 כרכים, הוצאת ערי ז׳בוטינסקי ו״עמיתי״, התשי״ג

 ז׳בוטינסקי, זאב, שאלת ההגנה באדץ-ישראל, ירושלים, תרפ״ט
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 רשימת תמונות א׳

י לחייי ד י - ל ת בחיפה ע טי ת הברי ש ל ו ב ץ בניין ה  1. פיצו

ת ר ת ח י מ ש נ ל הצבא הבריטי ללכידת א ם ש י ש ו פ י  2. ח

ט וברן 1947 א י ם פ ת ע טי ה ברי ד מ  3. ע

ל לח״י ת ש ו ש ק נ ת י ה ר ח ת דלק א ב כ די ר  4. שרי

נה ע״י לת״י ם בשרו י נ ו פ ל ת ט י  5. פיצוץ מרכז

ש ו ג - ו ב א ף ס ו  6. י

 7. גאולה כהן

ר עכו צ ב  8. מ

ת כלא עכו צ י ר  9. פ

ה לוין  10. הרב ארי

ם י י נ ש ל ה יתם ש י ן הלו י נשטי י ר פי י א מ ה ברזני ו ש  11. מ

ר הגרדום ד  12. ח

ת ו כ ל  13. הרוגי מ

ת בצל חבל התליה ו ו מ נים ל ידו  14. חברי לחייי הנ

ב י ב א - ל ת ת בו ים ברתו נ י ל מפג ם מו י טי ת ברי ו ח ו  15. כ

 16. בווינגרד בירושלים, 1947

" ס ו ד ו ס ק א ז - " ״ ש רופה ת ת אי א י צ  17. י



רות ישראל  556 | ספר תולדות לוחמי חי

 רשימת תמונות ב,

י הפיצוץ ר ח א ה ביפו לפני ו י א ר ם  1. ה

ם - אלישע אביזוב כ ש ת בדרכה ל פ ו ת ת י נ ו  2. מכ

ת לחייי אל הערבים י י  3. פנ

ה  4. יציאה לפעולת חבלה במנשי

ן ל לח״י בשרו  5. הפלוגה הירוקה ש

ו נחפרה מנהרה דרכה ברחו לוחמי י ת ת ת ר הדרומי מ רושלים הקי י בי ר המרכז ה ו ס  6. בית ה

 לח׳׳י ואצ״ל

ש דרכים ק ו  7. מ

 8. עוצר ברחבי העיר

ם רושלי צר בי  9. עו

רה וזיהוי ם לחקי י א ב ו ם מ  10. נעצרי

ר, 1947 ות הטרו טי לדיון בבעי ה הכללי הברי ט מ ל ה ט ש נ  11. כ

רושלים ת בי י ש א ר  12. מרכז הבקרה במפקדה ה

ם לנמל המבורג, 1947 טי ם ע״י הברי י ש ר ו ג ם מ לי  13. מעפי

1947 , ת ו ר ת ח מ ת ה ח ל א ק ש ש ן נ ס ח  14. גילוי מ

ן ר א דר רובוביץ, רוי פ ל אלכסנ צחו ש  15. רו

ת נפץ ו פ ט ע  16. מ

ת הבריטי בלונדון ו ב ש ו מ ד ה ר ש ת לח״י על מ פ ק ת  17. ה

ץ פ נ - י ב ת כ ו מ ים שקבל ם בריטי י ר  18. ש

ס ג׳ונס, 1947 ם קרי ט בווין ע ס נ ר ת א ש י ג  19. פ

ת י ל ת ע לים ב ה המעפי נ ח  20. מ

ם ברעננה בו נרצחו נערי לח״י והחללים י נ ו מ א  21. בית ה

ם נה - החללי  22. ילדי רענ

״ ה מ ר ו ב " ך ר ד רושלים ב  23. נסיעה לי

י לחייי לפעולה ש נ ת א א י צ  24. י

ן ת חורף״ בקפריסי ו נ ת מ " .25 

ן ר בקפריסי צ ע מ ה - ת ו נ ת ת מ ס י ר  26. פ

פ ו ק ס נ ת א ד ע  27. ו

ומבמבר 1947 ״מ בכ״ט בנ ת או ר צ  28. ע

ת גבולות ההלוקה פ  29. מ
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 בדיאן,זאב 494,439,248,21

 בדיאן, יפה 494,439,248,21

 בווין, ארנםט 37,36,26,18,17,

,202 ,190,188 ,164 ,161 ,146 ,57 ,56 ,50,39,38 

,366 ,364 ,343 ,313 ,312 ,296 ,295 ,279 ,278 

542 ,537 ,529,513,477 ,476,397 

 בוטון, מסעוד 69

 ביגרט, הומר 144,143

 בילי, סיר הרולד 306,303

 בית-צורי, אליהו 529,513,305,92,66,47

 בכר, אברהם 136

 בלום, לאון 307

 בלסקי, שרה(חמדה) 249

 בלקובסקי, מנדל דיזרעאלי 388,121,118

 א
 אבו-גוש, יוסף 541,174,96,95

 אבו-לבן, האג׳ טהר 468,467,373,372

 אבטליון, איוב 238,237

 אביגדורי, ד״ר 471,465

 אבידר, יוטף 478,203,158

 אביזוב, אלישע 542,414,407,405,404

 אביזוב,שלום 405

 אהרוני, יעקב(יורם) 203,30

 אוסטין, דורן 478,475,311

 אוסטרוביץ, מנחם 134,80

 אוריאול, ונסן 307

נתן רטוש) 496 יהו  אוריאל, שלת(

 אזולאי, דניאל 72,69

 אתימאיר, אב״א 533,476,272,271

 אחישר, אקהוייז, תיים(אבנר) 408,100

 אטלי, קלמנט 545,312,295

 איבן, האיום 144

ס) 457  אידלשטיין, משה(עמו

 אייזיקוביץ, ראובן(ראובקה) 20

 איכנבאום, משה דוד 494

 אלבלק, רהמים(ג׳ימי) 457,98,97

 אלדד, ד״ר, ישראל 28,27,24,12,

,318,314 ,312 ,270 ,260,259 ,237,213 ,194 ,45 

,473 ,458 ,448 ,446 ,440 ,439 ,438 ,437 ,436 

,524 ,517 ,516 ,507 ,496 ,494 ,493 ,489 ,474 

543 ,535 ,533 

 אלוני, אליהו 545,28

וארי 404,403  אל-הו

 אליאב, ריבקה 424,411

 אלקחי, מרדכי 70,68,67,66
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 בנאדו, נסים 136,135,121,120,119 בר-כוכבא, שמעון 527,504,144

 בנאי, יעקב, מזל 404,375,318,248,241,28, ברמן, דב(עוזי הג׳ינג׳י).״490,489,235,101,10

 534,517,491,437,424,423 ברנדוט, פולקה, רוזן 534,494,440,439,96,

5 3  בן-אליעזר, אריה 22 7
4 7 , עמוס 4 ס מ  בן-בצלאל, יצחק 21 ב

 בן-גוריון, דוד...165,160,81,57,37,36,32,26, בתר, חיים 238,136,119,113

5 ו  189, 190, 225, 258, 265, 294, 308, 393, 394, ברנשטיין, פרץ 8

4 3 6 < 7 ׳ 0 6  397, 451, 472, 473, 477, 479, 490, 491, 492, ברקר, אוולין, גנרל 8

543 ,534 ,522 ,519 ,518 ,517 ,516 ,512 

 בן-חור, אליהו 491 ^

3 9 ח 4 ל א ׳ ס  בן-טוב, יעקב(ה״קולחוזניק״) 20 לאבי
2 8  בן-יוסף, מיכאל 237 גאנדי, מהטמה 2

 בן-יוסף, שלמה 538,513,92,85,66,47 גואל, (יעקב פנ0ו)..251,100,99,41,40,20,19,

439 
-יעקב(מישקה) 457  בן

1 0 ויא 5 ׳ גי ו מ ד ו  בן-ישראל, חיים(הלל) 534,413,40,39 ג

1 גוטליב, דוד(עמיחי) 485,464,438,247 3 , יעקב 1 (  בן-מאיר(קפלן

 בן-עוזיה, מרדכי(דרור) 456,440 גולדמן, רב 518,88,78,77,69

4 3  בן-עמי, אליעזר 385,237,73 גולדפוט, סטנלי 9
4 5  בן-עמי, דרורה 28 גולדשמיד, יהושע(גל) 6

6 8 גולובסקי,חיים 7  בן-עמי,עובד 2

 בן-צבי, יצחק 209,160,55 גולן, מאיר 536,534,527,388

4 7 ־ 6 2 2 ן,מ.הרשל 6 ונסו  בנש,אדוארד 265 ג׳

2 3 ם 4 ו ל  בן-חור, נחמיה(ארזיה) 534,403,8,7,5,3 גורבים ש

 בקר, ישראלי, יהושע 438,136,111 גורן, שלמה, רב 407,405,248,247

4 7 י,סירהנרי 1  ברבש,מנחם 203 גורנ

1 3 ׳ 1 1 3  בר-גיורא, פדר, יהודה 494,439,244 גידי, פאגלין עמיחי 0

1 0 ה 6 ח  בר-גיורא, שמעון 504 ג׳יזאר, אחמד פ

4 6 ׳ 5 4 6 י 4 כ ד י  ברגסון, פטר(הלל קוק) 360 גיחיי- מ

2 4 ת) 9 רו  ברדיצ׳בסקי, מיכה יוסף 451,450 גינצלר, לאה(

1 5 י 2 ו ע ט ־ ו ב ׳ א ה ח  ברומפילד, מג׳ור 95,79,78 גלאב׳ פ

5 3 ׳ 4 4 7 ׳ 2 4 7 ׳ 1 פ ו ר , משה 436,242,70,69,68,66,9 גלבר. יואב׳ פ י  בתאנ

3 9 4 גלדסטון, רליאם 8 9 0 , 4 6 3 , 4 5  ברזילי, משה 6

 בר-יהושע, שמעון 478,203 גלילי, ישראל. 531,518,516,491,197,194,158

1 4  ברייטפלד, קצין 384,244,242 גפנר׳ בנימיו 3
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 גרא, נתן ילין-מור 316,213,45,40,28,27, דרויאנוב, ד״ר 471

241 ( ן י (די  317, 318, 319, 420, 437, 438, 473, 474, 492, דרוקר, שבתאי

, יתיאל 66, 67, 68, 70 ו נ ת  494, 495, 496, 497, 513, 516, 517, 525, 527 ד

 גראנט, קצין 107

) 136,135,119, ה ר ת ים ב (תי ן  גרדובטקי, גרשו

 238 הוברמן, יששכר(יעקב) 485,457,440,98,97

 גרומיקו, אנדרי 261,226,146,145,144,143, הוד, יוג׳ין(כומר) 104,103

 270,269,263 הול, לורד 142

 גרומן, נתמן 244 הוליאניצקי, יאן 475,474

.77,76,72,71,70,68,67,66,19,9, הורוביץ, דוד 226 . .  גרונר, דב.

 238,80 הורוביץ, יגאל 496

 גרושוב, אבנר(יואב) 99 הורוביץ, משה 69

 גרינמים, יצתק 493,492,491,486 היטלר, אדולף 470,433,279,231,150,146

 גרינברג, אורי צבי 440,271 הייכל, ד״ר 372

4 היילה-טילאסיה, קיסר 138 3 ורם) 9 י  גרינברג, יצתק(

 גרנדוס, גיאורג, ד״ר, הבר וועד האו״מ.223,159, היימן, זאב 199,8

 227,224 הלוי, שולה, ז׳ורבין 411

 גרנק, יעקב(דב) 517,491,437,401,248,28 המאירי, דוד(בגין) 375,136,83

ואל(אדם) 95  גרשון, נסים 537,474,439,136,135,119 הנגבי, עמנ

 הנדלמן, יעקב 238

 7 הפנר, יצהק, ד״ר 494

 דאר, דר, יוסף 121,120,119,117,115,108, הפנר, מלכה 535,424,410

 388 הקט, קצין 93,91,83

 דב הבלונדיני(יעקב גרנק) 537,517,516 הריסון, אלפרד וויליאם 390

 דהאן, אליהו(דני) 100 הרצוג, רב, יצתק אייזיק הלוי 248,247

 דהאר, אל עמר 106 הרצל, בנימין זאב..519,454,206,54,49,46,40

 דה-גול, שרל 510,481,390

 דה רניה, איש"הצלב האדום״ 465 1

 דוכסובה, ורה 415 ואלאס, הנרי 268,57

 דורי, יעקב 491,158 וויט, ג׳ורג׳, אנטוני 390,389

 דיין, משה 535,492,491,12 ווילנםקה, אסתר...267,266,264,263,215,214

 דיין, שמואל 209 וולף,צבי 128,127

 דימיטרוב, גיאורגי 268,42 וייס, יעקב 134,108,82,81,80,77,76,66,9

 דינור, שלמה 465 וייצמן, תיים 56,55,52,46,



 562 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 חוסייני, אבדול קאדר 461,434,425

 חוסייני, ג׳מאל 279,164

403,371 ( ן(המופתי  תוסייני, תג׳ אמי

 חורי, סליבה 188,98

 חושי, אבא 236,44

 הכים, אליהו 529,513,305,92,66

 חכמוב, רהמים(ריגולטו) 404,371

 המלניצקי, גיבור אוקריינה, בוגדן 144

 הטון, יצהק(לוט) 535,248,126,96

 תרותי, יעקב 439

 תריף, מיכאל(מאיר) 457

 ט
 טוביאנסקי, מאיר 474

 טור-מלכא, עליזה 440

 טיילור, שוטר 390

 טמלר, יהושע 76

 טרומן, הרי 311,307,268,226,143,97,36,

477 ,476 ,475 ,313,312 

 טריגוה, לי 310,36

 טרייביטש, יהודה 457

 יאיר, אברהם שטרן 5,4,

,474 ,437 ,436 ,388 ,271 ,231 ,213 ,209 ,13 ,8 ,6 

,534 ,533 ,530 ,528 ,525 ,524 ,522 ,499 ,475 

539 ,538 ,537 ,536,535 

 יגן, יוסף(אלדד) 474,439,66

 ידין, יגאל 518,414,158

 יהושע, בן נון 49,48

 יהל, יעקב 20

 יואב הצרפתי 421

 יותנן, מגוש הלב 504

 יוסף, דב 492,471

,363 ,305 ,281 ,279,263,226,225,160,139 ,59 

518,511 ,477 ,365 

ן 119,117,115,114,110,107,  וילנר, שמשו

136,135 

 וילקין, טומס 436,102

 וינגהורן, סרג׳נט 40,39

 וינר, ברוך 381

 וסרמן, תיים 124

 ורבר, זאב 198

 ורד, אברהם 535,449,193

 ורקשטט, פרידה 424

 ושיץ 282

 ז
 ז׳בוטינסקי, זאב...272,265,133,130,128,106,

,536 ,535 ,534 ,533 ,499 ,496 ,292 ,289 ,275 

539 ,538,537 

 ז׳בנר, צבי 21

 זטלר, יהושע 129,123,120,107,

,439 ,438 ,437 ,436 ,388 ,384 ,241 ,237 ,136 

,463 ,456 ,455 ,452 ,448 ,447 ,442 ,441 ,440 

535 ,494 ,493 ,492 ,486 ,485 ,473 ,472 ,471 

 זיידנבת, תיה 378,376,375

ל) 423  ז׳יל, רפאל(שאו

יואב) 442,439  זילקה, רתמים(

 זינגר, הג׳ינג׳י 242

יועד) 457,455,448,439,  זליבנטקי, פתהיה(

535 ,463 

 זלצר, רתל(עופרה) 485

 זקס, דוד 237

 ח
 תביב, אבשלום 83,82,80,77,76,71,68,66,

536,134,121 ,108 ,84 
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 לוי, ג׳וזפה 22

 לוי, גרשון 439

 לוי, יהודה(שמואל) 439,374

 לוי, יצהק, לויצה 471

 לוי, מלכה(דבורה) 247

 לוי, נסים 136,135,100

 לוין, אריה, רב...246,244,178,89,88,79,77,69,

541 

 לוין, דוד 237

 לוין, ישראל 21,20

 לונץ, יוסף 241

 לונץ, מנחם 241

 לי, טריגוה 310,36

 ליבנשטיין, ליבנה, אליעזר 163

 ליטמנוביץ, יהודה 201,197

 ליסבונה,צדוק 199

 ליפשיץ, זלמן 136,128,119

 ללקין, שמואל 237

 לנין, ולדימיר אייליץ׳ 282,266

 לנקין, אליהו 536,21

 לפידות, יהודה(נמרוד) 537,536,457

 לקרט, הירש 47

 מ
 מאגנס, פרופ׳, יהודה לב 282,51

ר) גולדה 476,203,201 ן(מאי  מאירסו

 מהרובםקי, שלום(אריאל) 249

 מוחמד, אפנדי 245

 מוין, לורד 529,305,263

 מוניטה, שמעון 464

 מוסוליני, בניטו 500,289,265

 מוסקוביץ, אמנון 121,117

 מוסקוביץ, יצחק(יגאל) 249

 מוריסון, הרברט.364,312,293,231,57,55,51,

 יכין, עזרא(אלנקם) 536,457,454

 ילין-מור, נתן, גרא.״438,437,420,209,143,24,

,499 ,497 ,496 ,495 ,494 ,493 ,492 ,473 ,442 

536 

 יסמיני, דאוד 375

 יעקבי, אפרים 536,474

 יערי, מאיר 536,289,263

494,490 ( לי  ירושלמי, אברהם(בחי

 ישו, הנוצרי 463,320

 ישמעאל 321,320

 ישעיהו, בן-אמוץ 47

 פ

 כהן, איבזוב, אברהם (אלישע)...372, 404, 405,

407 

ן(גיורא) 459 ו  כהן, בן-צי

 כהן, גאולה.77, 95, 96, 246,175, 436, 494, 536,

541 

 כהן, דב(שמשון)...136,119,117,115,113,107

 כהן, יהודית(אורה) 249

 כהן, יותנן 490

 כהן, לאה(גרנק) 248

 כהן, פרתי 388

 כהן, שאר יישוב, רב 247

 כהנא,ד׳׳ר 95

 כספי, היה 394,254,131

 כץ, זאב 123

 כץ, מאיר 449

 כצנלסון, ברל 209

 ל
, איתן 85, 238,121, 295, 536  למי

 לוביצקי, אליאב, בנימין, ד״ר 496

ן) 490 ו  לוי, אברהם(ארנ
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 נתנזון, אלימלך. .403, 404

 סבוראי, טובה 537

 סבוראי, משה 537,388,383,237

 סגל, יהודה 474

 סגל, משה, רב 247

 סדרגרין,קצין 116

 סודיט, אליעזר(קבצן) 238,74

 סוזביץ, יצחק 136

 סולומון, יהודה .־ 203

 סופר, קצין(יהודי) 496,465,151,149

 סחרוב, אליהו 237

 סטלין, יוסף 509

 סטפנסון, שוטר 389

ן,דוד 537,494  סיטו

 סילבר, אבא הלל..476,363,225,194,146,143,

477 

 סינואני,ברוך 244

יהושפט) 423 ל(  סינואני, שאו

 סינואני, שמעון 420,11

 סירקין, לייב 237

 סלמון, דב 134,126

 סלומון, משה 388,117,116,115

 סנד, אליהו 388,387,384

 סנדסטרום, א, שופט 159,158,143

 סנה, משה, דייר 516,498,497,56

 סנש, חנה 47

 סעיד, נורי 304,212

 עבדאללה, מלך.״258,228,212,161,152,57,51,

473 ,472 ,470 ,434 ,432 ,360 

476,432 ,368 ,365 

 מזל, יעקב בנאי 422,404,375,241,109,28,

517,437 ,424 ,423 

 מזרחי, אברהם 67

יצחק) 490 ר(  מזרחי, מאי

 מזרחי, רחמים 22

 מיכאל, יצחק שמיר 517,494,213,22,21

 מיכאלי, אמנון 134,80

 מימרן, יצחק(יששכר) 491,457

 מנוח, גרשון 474

 מנקס, יוסף(ינאי) 489

יאן 265,226,132  מסריק,

 מקובר, משולם 439

 מקלף, מרדכי 491

, גנרל 9  מק-מילן

 מרט, זלמן 456

 מרטין,םרג׳נט 102,81

 מרידוד, יעקב 537,22

 מרכוס, קולונל, דוד 480

 מרלין, שמואל 143

 מרפיש, חנה(נילי) 545,100,41

 מרשל, ג׳ורג׳ 496,476,475,311

 מתיחיהו, החשמונאי 47,28

 נ
 נאדל,ברוך(אירן) 537,496

100 (  נגר-לוי, נסים(מתי

 נויימן, עמנואל 143

 נורדוי, מקס 291

 נתושתן, קלפום, דבורה 411

40 ( ן  נתשון, שלמה(שמשו

 ניהרו, פנדוט ג׳ואר האלאל 288,275

 ניקסון, ריצ׳רד 149

 נקר, מאיר 108,84,83,80,77,76,68,66,9,
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 פריזנט, לאה(אריאלה)..494,491,457,440,387

 פריזנט,צבי 244

 פרנק, אליעזר 247

 פרנקו, יעקב 22

 פרנקפורט, יוסף 136

 צאלדאריס, היווני 312

 צדקי, פהה 304

 צרפקין, סיימון 226

 צרפתי, יהושע 234

 צ׳רצ׳יל, 1ינסט1ן 50,36,35, 51, 56, 58, 398,295

 צ׳רצ׳יל, סמל 76, 95, 244, 245

 ק
 קאוקג׳י 389, 404, 406, 416,414, 425, 434,

482 ,468 

 קארדיש, פנתס 247

 קדוגאן, אלכסנדר 36

 קונקווסט, א. א. קצין־ 99

 קוק, הלל 143

 קורת, יוסף 244

 קורץ, ד״ר 516,111

 קטלינג, ריצ׳רד 472,471

 קייסמנט, סיר רוג׳ר 66

 קילי, טרג׳נט 101,100

 קינן, עמוס 457,439

 קיטרי, צבי(הפרטיזן) 251

 קלאו, קצין 388,384,109,107,93,91

 קלייטון, ראש האינטליגנט 305,258,221,208

 קליפורד, מרטין 81

 קלפר, ניר אריה 384,243

 קלקובסקי, מלצקי,מנדל 112

 קמהי, בנימין 67

 עלי, דוד שומרון 78,74,73,28,20,

,128 ,126,122 ,119 ,117 ,116,91 ,88,85 ,83 ,82 

,382 ,373 ,319 ,247 ,246 ,237 ,236 ,232 ,215 

465 ,415,412,407,404 

 עמיעז, מאיר 127

 עמיקם, אליהו 496,117

 עמראני, שמעון 136,135,119,117,111

 ענבי, ניסים 244

 ערב-כהן, יעקב(אמנון) 490

 ערמוני, משה 478,203,123

 פ
 פאראן, רוי, מייג׳ור 302,105,104,103,101,

384 

 פבריגט, תבר וועדת האו״מ 159

 פומרנץ, יוסף 21

 פון-וייזל, וולפנג, זאב 476

 פוני, מאיר 21

 פוקס, זאב 419,39,37,11

 פטר הגדול 144

 פייגלביץ, צבי(רמי) 20

 פיינשטיין, מאיר 79,76,72,71,70,69,66,

541 ,242,179 

 פייס, מרטין 81

 פינקלשטיין, צבי(דני הזקן) 39

 פל, קצין 149

 פלאי, גדעון 237

 פלאי, מתתיהו, טודי 28

 פנטו, יעקב(גואל) 439,251,100,99,40,19

 פעיל, מאיר 96, 384, 437, 454, 471

 פרגוסון, ברנרד 105

 פרטוש, פטר(בועז) 408

 פריד, מרים(כוכבה) 491,440,131

 פרידמן, רב 536,516,242
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 שווילי, צפניה(גלעד) 100

 שווילי, קצין יהודי 387,384,245

 שוורץ, מרדכי 66

 שולמית, שמיר 536,533,25

 שומרון, דוד, עלי 539,404,224,30,28,20

 שטרן, אברהם, יאיר 241,239,209,13,5,4,

539 ,533 ,415 ,407 ,406 ,402 ,386 ,251 ,242 

 שיאון, יורם 419,245,243

 שיף, מנהם 130,123

 שלו, מרדכי 496

 שלום, בנימין(מיכאל) 491,440

 שלת, אוריאל(יהונתן רטוש) 496

 שלתיאל, דוד 447, 452, 455, 456, 465, 466,

539 ,491 ,489 ,486 ,481 ,472 ,471 
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539 ,493 ,388 ,387 ,385 ,384 ,237 ,135 

 שמוקלד, ברוך 121,117

 שמתון, יוסף 388,83

 שמיר, יצתק, מיכאל 494,436,213,30,21,9,

539 ,537,533 ,517 

 שמר, בנימין 475,407,127

ים) 40  שמש, אלברט(חי

 שנוויס, דוד(זמיר) 100

 שנל, מיכאל 39,9

 שפילמן, אנשל 539,533,236,235,70,10

 שפירא, חםיה 248

 שפירא, משה 518

ר) 30 (שמי צבי ,  שצמן

 שרתוק, משה..518,493,477,225,224,146,32

 תבואה, יפה(אילנה) 478,203

 תבואה, ישראל(עזרא) 478,242,237

 תבורי, צבי 238,237

 קניגהם, סיר אלן 543

 קרבינסקי, שמעון(גדעון) 97

 קרואני, אביאסף(עוזי) 440

 קרוםמן, ריצ׳רד 538,296

 קריניצי, אברהם 415,414

 קריץ ג׳ונס 232,225,142,97,36

 קשאני, אליעזר 70,68,67,66
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, יצתק 240,238 ן  מזי

 רוזנבלום, הרצל 272
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 רוקה, ישראל 512,194,82,34
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ד 538,537,436,87  חיאל, מ
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 שובקי, משפתת 252,251

 שווילי, אברהם 243
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 ברגן-בלזן 223

 ברזיל 307

 בריטניה 17, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 66, 81,

,227 ,209 ,205 ,163 ,158,151 ,147,137 ,105 ,97 

,316 ,311 ,308 ,304 ,303 ,290 ,254 ,253 ,229 

515,511 ,503 ,499 ,495 ,432 ,319 

ר 427  בחי

 בריכות שלמה 416

 ברמודה 46

 ברקה 427

 בשן 527,151

 בת-גלים 28

ם 377,376,121,107 י - ת  ב

 בת-שלמה 129

 ג
 גבעת-ברנר 237,69

 גבעת-השארפה, הר-הרצל 454

ים 201  גבעת-תי

 גבעת-עדה 129

 גבעת-רמות 490

ל 458,456,443 שאו  גבעת־

 גבעת-שמואל 457,445

 גוואטמלה 162

 גוש דן 495,27

 גוש עציון 488,487,416

 ג׳יבוטי 24,23,22

 גלבוע 534,416,226

 גליל47, 106, 224, 225, 250, 378, 416, 426, 432,

504 ,468 ,467 ,433 

 גליל העליון 468,426,106

 גלעד 537,151,100,67,41,40

 גנואה 374

 ג׳נין 434,415,402

 ב
ד 425 א ו - ל א - ב א  ב

 באזל 59

 באר-טוביה 426

 באר-יעקב 31

 באר-שבע 228,224,8

 באשיט 427

 בבל 48,47

 בגדד 80

 בודפשט 80,8

 בולגריה 268,264,214,143,60,59,57

 בוליוויה 307

 בורמה 286,272,262,62,33

 בילורוסיה 307,152

 ביר 401,128

 ביריה 39, 252, 377, 426

 ביר-עדס 401

 בית-אורן 478,203

 ביתאיקסא 479,470

 בית הכרם 457,456,447,443

 בית וגן 467,443

 בית ישראל 481,452,444,441

 בית לתם״95, 408, 410, 416, 424, 437, 449, 538

 בית-נבאללה 378

 בית-סופוק 479

 בית-צפפה 379

ת-שאן 426  בי

 בית-שמן 442

 בלגיה 307,210,58

ך 379 י  בלד-א-שי

 בני ברק 98,28

 בנימינה 133,132,130,129,128,108,30,20,

234,188 

 בקעה 484,237
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-אפרים 527  הרי

 הרי-יהודה 527,378,224,96

-מנשה 128  הרי

י 48,47 נ  הר-סי
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 ונצואלה 307
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 הברון 533,426,367

 תבש 308,135,102,101,23,22

 הדרה 28, 131,130,111, 234, 389, 443, 529
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,447 ,437 ,426 ,425 ,420 ,419 ,416 ,414 ,413 
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 דיר-איוב 480,425
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 519,478, 541,537,535,530,529 יפו 8, 18, 39, 146, 187, 198, 205, 208,
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 כפר-עציון 378
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יק-סכסס 308  לי

 ליפתא״״ 25, 322, 439, 444, 445, 447, 448, 456,

543 

 מ
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470 

 צריף הפח , 490

 סינבל 21

 סלמה 426

 סנהדריה 200,187

ן 479 -סימו  סן

מו 49 רי -  סן

 סעודיה 320,264,263,214,213,57

 ספרד 281

 סקיה 426

 ע
 עבר-הירדן... 360,282,263,228,227,152,151,

472 ,362 

 עזה 40, 187, 194, 224, 234, 425, 464, 485

 עטרות 416

 עיבל 48,47

 עין-המפרץ 132

ן-זיתון 426  עי

ן-תרוד 416  עי

ן-כרם 490,489,479,456,454  עי

 עיראק 50, 51, 68, 213, 214, 221, 263, 264, 308,

434 ,320 

 עירבית 379

 עיר העתיקה 107,106,12,

,447 ,439 ,435 ,134 ,133 ,132 ,131 ,127 126, 

,485 ,484 ,483 ,481 ,479 ,464 ,451 ,449 ,448 

527,526,493 ,491 ,490 ,489 ,488,487 ,486 

 עכו 24,9,

,107 ,106 ,101 ,95 ,94 ,93 ,87 ,82 ,80 ,68 ,67 ,66 

,126 ,124 ,123 ,121 ,117 ,116 ,112 ,109 ,108 

,150 ,136 ,135 ,133 ,132 ,131 ,130 ,128 127, 

,383 ,315 ,303 ,302 ,300 ,285 ,238 ,177 ,176 

541 ,536 ,534 ,437 ,426 ,420 ,408 ,385 ,384 

 עמון 447,368,367,320

 עמיקם, מושב 496,117
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,268 ,265 ,263 ,262 ,261 ,215 ,164 ,146 ,145 

,303 ,296 ,291 ,282 ,281 ,276 ,275 ,270 ,269 

500 ,473 ,430 ,368 ,364 ,363 ,360 

 רחביה 445,444,392,101

ת 28,11, 31, 374, 388, 390, 392, 448 מ ו ת  ר

 רמלה 389,27

ן 414,67,66,30,28 ג  רמת-

ט 129 פ ו ש ה - ת מ  ר

ן 425 וחנ י  רמת-

 רעננה 542,423,345,251,249,10

 רפיח 224

 ש
 שבדיה 307,26

 שבי-ציון 132

 שוני 397,132,128

-באדר 464,439,25 יח׳  שי

- מוניס 414,11 ח׳ י  שי

 שייך-באדר 443

 שייך-ג׳יראח 379, 392, 444, 446, 450, 486

 שכ׳ ״המקשר" 443

ן החדשה 443 ו צי - נת-בן  שכו

 שכונת-הבוכרים 187

נח-הפחים 514  שכו

ן הצדיק 392 נח-שמעו  שכו

ות 105 נח-חלפי  שכו

 שכם 151, 256, 257, 367, 368, 402, 407, 415,

487 ,486 ,441 ,434 ,416 

 שלזיה 152,145

 שפרעם 133,128,127

ן 28, 47, 188, 249, 362, 376, 403 ח  ש

 שרונה 483,300,97,95,30,9

 צריפין(סרפנד) 135,19

 צרפת 280,25,21

 ק
 קאקון 401

 קבטיה 406

 קהיר 372

 קובה 308

 קולומביה 308

 קולוניה 479,470,462,456,425

 קוסטה-ריקה 307

 קטמון 322, 444, 445, 446, 447, 479, 480

 קטרה 426

 קלגרי 105

 קלנסואה 403

 קלקיליה 406,67,30

 קנדה 307,105

 קניה 533,315,225

 קניר 401

 קסטל 425, 456, 461, 462, 466, 470, 479

 קפריסין 149,27

ית-שמואל 444  קרי

ים 43  קרית-תי

 ד
ן 30  ראש-העי

ן 188,39,28,8 ו  ראשון-לצי

נה 426,132 פי  ראש-

 רודזיה 105

 רומי 65,48

 רוממה 25, 322, 442, 443, 444, 456

 רומניה 264,214,60,59,57

 רוסיה 47,38,

,144 ,141 ,140 ,61 ,60 ,59 ,58,57 ,52 ,50 ,49 ,48 
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,372 ,369 ,322 ,316 ,302 ,288 ,248 ,247 ,236 

,409 ,395 ,392 ,391 ,378 ,376 ,375 ,374 ,373 

,450 ,447 ,437 ,432 ,420 ,415 ,414 ,413 ,412 

541 ,535 ,528 ,519 ,516 ,496 ,473 ,468 ,452 

ש 426 י ר א - ל  ת

 תל-ליטוינסקי 426

 תל-נפוליון 426

 תלפיות 480,479,446,443,105

 ת
ל-כרם 401  תו

 תורכיה 433,415,308,301,145,50

 תימן 308

 תל-אביב 67,41,40,28,27,20,

,187,183,163,150,111 ,103,99 ,98 ,95 ,91 ,81 

,234 ,208 ,206 ,205 ,200 ,199 ,198 ,197 ,194 





 ספר

 תולדות
 לוחמי חירות ישראל (לח״י)

ר ו ת - ן : נחמיה ב ת א  מ

 תורת לוחמי חירות ישראל לימדה כי מכורתו של עם ישראל

 היא ארץ-ישראל, בה היה לעם ובה ישוב ליצור ולהתפתת,

 ולכן רק לו הזכות עליה. לפיכך, ייעודו של העם הוא לגאול את

 הארץ ולהקים בה את האדנות העברית וכל שלטון לא עברי

 בארץ-ישראל, המונע מן העם את חירותו, הוא זר ואויב.

 האויב הוא בריטניה - קבעה לחייי - וחובה להילתם בה, עד

 לסילוקה מארץ-ישראל.

 לחייי קמה ונלתמה במתתרת למען חידוש עצמאותו של העם

 העברי במולדתו ההיסטורית בין השנים 940ו-948ו, שנים

 של קרבות-גבורה, הקרבת הגוף והנפש, שנים עקובות-דם

 וגרדומים.

 ייעודו של ספר זה הוא תיאור תולדותיה של מלחמת לותמי

 חירות ישראל, על כל פרטיה ושלביה, בדרך לגירושו של

 השלטון הזר מארץ-ישראל ולהקמתה של המדינה העברית.

 כרך רביעי
י 1948) א  (1947 - מ

 כולל: אחרי הקונגרס הציוני הכ״ב ופירוק "תנועת המרי״ —

 תידוש המלתמה ע״י לת״י והאצ״ל — מכונת תופת בבניין

 הבולשת בתיפה — הרוגי המלכות — פריצת כלא עכו —

 ועדת האו׳׳מ — ״אכטודוס״(״יציאת אירופה״) — המאבק על

 ההתיישבות והעלייה — עמדת לח״י כלפי הבעיה הערבית —

 הדיונים והמאבקים באו״מ — התלטת עצרת האו״מ בבכ״ט

 בנמובמבר 1947 — לחייי נגד הכנופיות הערביות — לח״י

 בתזית ירושלים — יציאת לח״י מן המתתרת ועוד...
־  מ&ג• י

 כל הכרכים כוללים מאמרים רבים מעיתונות המתתרת,

 תמונות, כרוזים, מודעות, סקירות מדיניות מעודכנות, שידורי

 תתנת השידור החשאית של לחייי ותיאורי פעולות, אירועים

 וקרבות מפי הלוחמים עצמם.
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