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גילוי בילעדי :הת 1ב1יוז הסודית
שעליה ^מבוססות הכרזות מר רבין
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ך* לישכתו של מר יצחק רבץ שררה
 ■1השבוע קורת־רוח מאופקת.

התחזיות של ראש-הממשלה
הוכיחו את עצמן שוב.

לפני שלושה חודשים ערכו שלוחות
ישראליות סקר חשאי של דעת־הקהל ב 
שכם ,בחברון וברמאללה .השאלה היתד: .
״מהו ,לדעתך ,המלך חוסיץ?״
התוצאות היו אז כלהלן:
״נציג העם הפלסטיני״ —
0.03
0.23
״מלן הגדה המערבית" —
18.83
״סוכן אימפריאליסטי —
21.33
״בובה ציונית״ —
30.53
״נבל״ -
29,23
קללה ערבית —
בסקר מקביל שנערך השבוע ,השתנו
התוצאות באופן משמעותי .הן היו כלהלן:
0.03
״נציג העם הפלסטיני״ —
0.33
״מלן הגדה המערבית״ —
21.23
״סוכן אימפריאליסטי״ —
34.83
״בובה ציונית״ —
29.23
״נבל" -
14.53
קללה ערבית —

משום כך קשה להבין את האופטימיות
השוררת בלישכת ראש־הממשלה.

אני שמח שיש עתה באפשרותי
להסביר אופטימיות זו .היא נובעת
מתוכנית ישראלית סודית ,שתש
נה בבוא היום את המצב מעיקרו.
תוכנית זו מפריכה לחלוטין את דיברי
התבוסתנים למיניהם ,הטוענים כי אין
לממשלת ישראל מדיניות סבירה .היא מו
כיחה גם עד כמה טועים אויבי ישראל,
הסבורים כי ישראל איבדה את התושייה,

 68דקות לאחר־מכן יועברו החטופים
בשדה־תעופה סודי בישראל מן המסוקים
אל מטום־נוסעים ,שיישא את סימל  ,חב־
רת־התעופה הממלכתית הירדנית .מטוס
זה יוביל את הקבוצה לז׳נבה.

 4דקות לפני פתיחת המושב יו
פיעו המלך חוסיין ופמלייתו בהי־
כל־האומות כז׳נבה ,ויתפסו את
מקומם ליד השולחן המייועד ליר
דן ,לתדהמת כל הנוכחים.
כאשר הונחה תוכנית גאונית זו על

בבוא תורו לנאום ,יכריז המלך
קבל עם ועדה שהוא הנציג המוס
מך הבילעדי של העם הערכי ה 
פלסטיני ,וכי הוא מוכן לנהל משא״
ומתן עם ישראל על עתיד הגדה.

״ברוח האחווה השמית,״ יקרא המלך מן
הנייר שיהיה מוכן לפניו ,״אני מציע ל-
ממשלת־ישראל הנאורה להגיע עימנו ל 
הסדר ,אשר ישים קץ ,אחת ולתמיד ,לאי*
ההבנה הטראגית בינינו.

״התוכנית הגאונית שהוכנה
על־ידי שר-החוץ הנערץ של יש
ראל ,מר■ יגאל אלון ,יכולה לשמש
כסיס נאות להידברות זו.

כידוע ,חזה ראש-הממשלה מראש שב
מרוצת הזמן תלך ותרד הפופולריות של
אש״ף ויאפר עראפאת ,ותעלה שוב הפו 
פולריות של המלך חוסיין .אם תתמיד
ישראל בעמדתה הנוקשה ,שלא לשאת-
ולתת עם הפלסטינים ,יבינו הפלסטינים
עצמם שעליהם לקבל את המלך כנציגם
החוקי .גם מדינות־ערב תהיינה נאלצות
לבטל את החלטת הפיסגה הערבית ב־
ראבאט ,ולהעניק למלך חוסיין את הבע 
לות החוקית על הגדה המערבית.

■
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* שארת ,כמובן ,השאלה הטכנית
^ עם מי תנהל ישראל בינתיים משא־
ומתן על הגדה המערבית ,אם תתחדש,
חלילה ,ועידת־ז׳נבה.
כידוע ,הודיעה ממשלת ישראל שהיא
תתנגד לכל ייצוג פלסטיני בוועידה ,וש 
לעולם לא תישא-ותתן עם אש״ף.

מבחינת ישראל ,המלך חוסיין
הוא הנציג הכילעדי של העם ה 
פלסטיני ,שאינו קיים.

מדיניות נבונה זו נתקלת ,למראית עין,
במיכשול כלשהו .בעיקבות ההחלטות ש 
נתקבלו בוועידודראבאט הודיע המלך חו-
סיין שאין הוא מייצג עוד את העם ה 
פלסטיני ,ושאין הוא משמש עוד כתובת
למשא־ומתן על עתיד ירושלים והגדה ה 
מערבית .כן הודיעה ממשלת ירדן שלא
תשתתף עוד בוועידודז׳נבה.
לכאורה ,נוצר כאן קיפאון מסויים .יש 
ראל הודיעה שתישא־ותיתן בוועידה על
הגדה המערבית רק עם חוסיין .חוסיין
הודיע שלא ישתתף בוועידה .ממשלות
מצרים וסוריה תובעות אולטימטיבית את
שיתוף אש״ף בה .ישראל הודיעה שלא
תשתתף׳ בוועידה אם יוזמן אש״ף; אם
לא תתחדש הוועידה ,תפרוץ מילחמה.

עוד לפני שמטוסו של המלך
יגיע לז׳נבה ,ייוודע לו דבר מעצ
רם של קרוביו וידידיו .ייאמר לו,
בשפה שאינה משתמעת לשתי
פנים ,שאם יש כרצונו לראותם
שוב ,יהיה עליו לנהוג בוועידת
ז׳נכה על פי התסריט שהוכן מ
ראש על־ידי צוות־החשיבה.
■ ■1 ■1
* כך ,בבוא היום ,תתגשם נבואתו

ן של יצחק רבין במלואה.
העולם כולו יראה את המלך חוסיין נכ 
נס לאולם הוועידה.

השוואת התוצאות האלה מו
כיחה בעליל כי נבואותיו של מר
יצחק רבין התאמתו בצורה מז
הירה ,ק• ירד ,למשל ,ב/0-י<1,3
מיספר הפלסטינים הסבוריס שה-
מלד הוא ״נבל,״ ואחוז המקללים
אותו ירד ב■״/״ ,14,7וגם תוכן ה
קללות השתנה לטובה .ההערות
על ערוות־אימו פחתו.

תוצאות אדה חיזקו כקרב ממי
•טלת־ישראל את ההחלטה להת
מיד בקו הנוכחי .אין ספק שאם
תימשך חחלנפתחות בקצב זח ,לא
יעברו אלא  76שנים עד שתתא
מת נבואת מר רבין במלואה.

נאים ,קצינים ואישי־ציבור — ייעצרו ב 
רחבי העיר ,ויובאו אל המסוק השלישי.
לכל החלק הזה של המיבצע הוקצו 75
דקות ,דבר המחייב תירגול מדוייק מ 
ראש ,בעזרת תצלומי־אוויר ,דגמים של
העיר ושירטוטים של הבניינים הנדונים.
שני המסוקים יגיעו לישראל .העצורים
יובאו באדיבות למלון־פאר ישראלי מסו־
יים בחוף הרצליה ,שיופקע לצורך זה.

התעוזה והתנופה ,שהנחילו לה ניצחונות
כה מזהירים בעבר.
■
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תוכנית נולדה כאשר נאמר לרא-
ן ן שונה למר יצחק רבין כי המלך חו-
סיין מסרב לבוא לוועידת־ז׳נבה .מר רבין
חיה אותה שעה עסוק בדיון חשוב על
כיסוי חובות מיפלגת־העבודה ,ועליכן רק
זרק לעבר עוזריו :״טפלו בזה.״

הוקם צוות-חשיבה שהקדיש ל
נושא זה כמה ישיבות .מסקנתו ה*
חד-משמעית :אם המלך חוסיין
אינו מוכן לבוא לז׳נכה מרצונו,
יש להביאו בעל-כורחו.
הטיפול הועבר למוסד מסויים ,ותוך
זמן קצר עובדה תוכנית מפורטת ,הפותרת
את הבעייה וניתנת לביצוע בנקל.

שולחנו של יצחק רבץ ,הוא קימט
את מיצחו .בכושר־הניתוח המעולה של
מי שהיה רמטכ״ל צה״ל ,הבחין בחסר.
״התוכנית היא בסדר,״ אמר באיטיות.
״יש כאן מחשבה עיקבית ,ניצול נכון של
מומנט האפתעה ,ושימוש נכון באמצעים
העומדים לרשותנו .אין ספק שהמלך יובא
ברגע הנכון לייעדו.

״אולם,״ אמר ראש-הממשלה,
מכלי להרים את קולו,, ,מניין לנו
שבוועידה עצמה יכריז שהוא מיי 
צג את העם הפלסטיני ?״
ראש צווודהחשיבה חייו בהנאה .הוא
ציפה לשאלה זו ,והיה מוכן לה .בתנועה
בטוחה הניח על שולחנו של ראש-המבד
שלה אח החלק השני של התוכנית.
על-פי התוכנית ,ינחתו ליד ארמון־ה-
מלוכה בעמאן שלושה מסוקים ישראליים.
רק מסוק אחד ישמש להעברת המלך,
ראש-הממשלה ויועציו.

מזה כמה שבועות מתאמן כוח•
משימה מייוהד באתר סודי ,אי
שם בישראל ,בביצוע תוכנית זו.
כוח מובחר זה ייכנס לפעולה 4צ
שעות לפני המועד שייקבע לכינוס
המושב הבא של ועידת-ז׳נבה.

שני המסוקים האחרים ישמשו
למיבצע שני ,שייערך בו-זמנית.

בדיוק  8שעות ו 23-דקות לפני מועד־
הפתיחה ינחתו שלושה מסוקים ישראליים
ליד ארמון־המלוכה ברבת-עמון .בפעולת־
בזק ייעצרו המלך חוסיין ,ראש-הממשלה
זייד אל־ריפאעי ושלושה פקידים בכירים
של מישרד-החוץ הירדני.

חוליות של כוח־המשימה יפשטו באר-
מון־המלוכה ובבניינים מסויימים אחרים
בעמאן .הם יעצרו בפעולודבזק את בני
מישפחת המלך ,וביניהם אשתו ,ילדיו,
אמו ,אחיו ודודו .אלה יוכנסו למסוק השני.
תריסר אישים חשובים אחרים — מדי 

״עם כל אהבתי לירושלים ,ברור לי כי
זכותה של ישראל עליה קודמת לזכותנו,
ועל-כן אני מסכים לסיפוח העיר כולד.
לישראל .כן ברור לי כי ישראל איגד.
יכולה לוותר על עמק-הירדן ,רצועודעזה,
שארם־אל-שייך ,רמת־הגולן ,איזור חברוך
וכמה אתרים אחרים ,שבהם הוקמו התנח 
לויות ישראליות .אחרי הכל ,ממשלת יש 
ראל לא הקימה יישובים כדי לפרקם.
״אני קורא לעם הפלסטיני להיגמל מן
החלומות האוויליים על מדינה פלסטינית,
כפי שכבר אמר ראש־הממשלד ,המזהיר
שק ישראל ,מר יצחק רבין ,אין מקום
למדינה שלישית בין ישראל וירדן .מובן
שאת פליטי פלסטין יש ליישב בארצות-
ערב ,כפי שהציעו ממשלות-ישראל בצדק,

״אשר לאירגון הטרוריסטי ה 
שפל המתקרא אש״ף ,הריני קורא
לעקרו מן השורש.״
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■ 1תכן מאוד שאחרי נאום זה יפרשו
מצריים ,סוריה וברית־המועצות כד
זזעידת־ז׳נבה.

״כך ייווצר מצב אידיאלי,״
אמר ראש-הצוות למר רבין .״ב
וועידה יישארו רק קיסינג׳ר ,הו•
סיין ואלון ,ויהיה הרבה יותר קל
להשיג שלום־אמת צודק וכר-קיי־
מא ,שיפתור את הבעייה הפלס 
טינית ויבטיח לישראל גבולות
בני-חגנה ,בטוחים ומוכרים ..״

מר רבין בדק את התוכנית לגופה ,בחן
בקפדנות כל פרט ופרט .ואישר אותה.
אני מגלה סוד זה כאן ,כדי לשים קץ
לעוול המשווע הנעשה למר רבץ .רבים
סבורים כי הכרזותיו האחרונות הן תמו 
הות ,חסרות-שחר ,עקרות ומופרכות.

אולם כאשד בודקים אותן מח
דש לאור המידע הסודי הנ״ל ,מס 
תבר שחן הגיוניות בהחלט.

