
 גם יכתוב יופרש או שיפרוש לאחר
האוטו סיפרו את הנוכחי שר־הביטחון

ממשי ואנו שביל׳/ ״תמרורי ביוגראפי
על מהספר נבחרים פרקים לפרסם כים

האמרי ההוצאה עם מייוחד הסכם פי
קאית.

 יומני הזה, הקטע — הצנזורה (לידיעת
 דימ- ופרי מוחלט סיינס־פיקשן הינו פרס,
 לו אין ניב, קובי מר של החולני יונו

 סא־ מטרתו וכל במציאות אחיזה שום
 אבקשכם לפיכך טירית־ליצנית־מגוחכת.

 מה אגלה כך כי קטעים, למחוק שלא
 שלי. לחברים זה על אספר וגם האמת
הנ״ל) — מראש בתודה
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 הם־ ריקודי־ההקפות כדי ת!וך הלילה,
 לרבין אמרתי שימחת־תורה, של סורתיים

 של ב׳ שלב את להפעיל הזמן הגיע כי
״הת תוכנית — הטובה״ .״הגדר מדיניות

היסודית״. נופה
המוח אמונם את קנינו שכבר הנוצרים,

 ההומאניטא- הטובה״ ״הגדר באמצעות לט
 כולה, לבגון על ומשתלטים הולכים דית,

 הצבאי בכוחו הן — ומתחסל הולך אש״ף
 נתקלים הסורים ואילו המדיני, בכוחו והן

 קשות. ופנים־ערביות פנים־סוריות בבעיות
 מלא צבאי סיוע עתה לתת עלינו לפיכך

אחר, גורם שום ולא שאנו, כך לנוצרים

 לנוצרים ישראלי צבאי ״סיוע
 בלתי-ניתן- לקרע יגרום בלבנון
לסוריה״ מצריים בין לגישור

הא שליטיה שמאחורי הצבאי הכוח נהיה
לבנון. של מיתיים

 מדיני, לדיון ג׳ ביום להיפגש סיכמנו
מב העניין את להריץ אתחיל ושבינתיים

הו צד,״ל. של הלוגיסטית-סטרטגית חינתו
 שעות 24 תוך מוכן להיות למוטה ריתי

״תנופה״. למיבצע
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 שהסורים מוסרות מודיעיניות ידיעות

 מתמיכתם בלתי־ברורות, מסיבות נסוגים,
ההשג כייאם זאת אין בנוצרים. הצבאית

 את עבורנו שמכשירה היא העליונה חה
 שבו מצב להיווצר עשוי הנד, כי השטח,

 הנוצרים, את להיניק אנחנו פשרוצים יותר
מאיתנו. לינוק הנוצרים ירצו

 המצב את הממשלה ראש בפני שטחתי
מה התלהב רבין בלבנון. המודיעיני־צבאי

 נבר חזיתי שאותו והחדש, המפתיע מצב
 של רציני ותיכנון לניתוח וניגשנו מזמן,

 המזרח־ פני את ישנה שללא־ספק המיבצע,
כולו. והעולם התיכון

 להגיע להיות חייבת אמרתי, מטרתנו,
 וכמובן ומוסמכת, מוסכמת כתובה, לברית
 ברית הנוצרים; כוחות עם ביותר, סודית

 המודרנית, בהיסטוריה מסוגה ראשונה
 והנצרות המתעוררת היהדות בין ברית

 גאים קטנים, עמים של ברית המתחדשת,
וחזקים.
צבאי סיוע כל לנוצרים נבטיח אנחנו

 לבנון על סופית שישתלטו עד אפשרי
 זאת, בתוקף יתחייבו, הם ואילו כולה

 לחסל גבולם, אל חזרה הסורים את לגרש
 שהפלס- לכך ולדאוג אש״ף מנהיגות את

אפש־ כל ללא במתנותיהם יישארו תינאים

 חאגף יחיו ולבנון ״ישראל
 — נאט״ו של החזק חמיזרחי

 תוכל לא שארה״ב הצעה
לה״ לסרב

מצידם. מדינית, או צבאית פעולה, רות
 והדגיש דברי, עם הסכים ראש־הממשלה

 מגמת את יחזק שכזה הסכם ביצוע כי
 לקרע ויגרום למצרים סוריה בין הפילוג
 חוסיין את שיכריח דבר ביניהן, מוחלט
 שנגן במגמה מהבשן חלקים לנו למסור

 הסוריות ההשתלטות מגמות ■מפני עליו
 סא- את שיכריח מה דרומה, עתה שיופנו

 ללא בארות־הנפט את לנו למסור דאת
תנאי. כל

הקי שהמישטרים זה על לדבר שלא
ני מכה יקבלו והלובים העיראקים צוניים

וא הוספתי ברית־המויעצות, ואיתם צחת
מרתי.

הס צדדיו, כל על ההסכם ביצוע אחרי
 יהיו הסופית, המטרה את לרבין ברתי

 אבל כולה, לבנון שליטי הנוצרים אומנם
 הצבאי, הכוח ספקי היותנו בתוקף אנחנו,
לבנון. של האמיתיים שליטיה נהיה אנחנו

 והוא לראש־הממשלה בקלילות קרצתי
תסס. הוא בוטח. חיוך לי החזיר
יש שאנו, לארה״ב נציע המשכתי, אז,

 החזק המזרחי האגף נהיה ולבנון, ראל
 ויהיה החלשה, תורכיה במקום נאט״ו, של
 כזאת להצעה — ארה״ב נשיא שיהיה מי

לסרב. יוכל לא הוא
 בספר- קראתי הטלוויזיה, אחרי בערב,

 פירודופו• היווני הגיאוגרף של היסטוריה
הת לספירה הח׳ המאה בשילהי כי לום

 מאנא״ החוף, לאורך יהודית ממלכה קיימה
והתעו לאלכסנדריה, ועד הקטנה טוליה
מאד. דדתי
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 מנהיגי עם לפגישה צפונה יציאתי לפני

אח התייעצות הבוקר התקיימה הנוצרים,
 וראש־הממ־ בכירים שרים צוות של רונה
להמ עצמו על נטל אלון שר־החוץ שלח.
 שהוא צד לכל עזרתנו כי ולהדגיש שיך

בלבד. הומאניטארית היא בלבנון
 מודאג רבינוביץ שד-האוצר היה לעומתו

 בשל המשק על שיפול הכלכלי הנטל מן
 כי בקיצור, לו, הסברתי העתיד. ההסכם

 לבנון בכל הנוצרית המדינה שתוקם אחרי
 הכסף תמיכת את הסעודית ערב תפסיק
והן הקומוניסטית בסוריה הן שלה והנפט

 בסף תקבל הנוצרית ״המדינה
 ותעביר מערב־הסעודית ונפט

אלינו״ אותם

 מא- באופן ותתמוך האתיאיסטית, במצרים
 שתהיה הלבנונית, הדתית במדינה סיבי

 שלבנון אלא העולם. להשקפת בת־בריתה
 מבלי אלינו, הזה והכסף הנפט את תעביר

 כך מתרחש, מה כלל יבינו שהסעודים
להבי עשוי הזה ההסכם כלכלית שמבחינה

כלכלית. לעצמאות סוף־סוף אנו
ובהליקופטר בשימחה, לי קרץ רבינוביץ

 קצת לעודד בידי שהיה על •שימחה חשתי
הזה. המותקף האיש את

 במועד בדיוק הגיעה הנוצרית המישלחת
עבו שיועדו צבעוניים זרי-פרחים ובידיה

 שטחתי מכל יותר אך למחווה, שמחתי רנו.
 יותר ■מסמלים אלו שזרי־פרחים ידעתי כי

 מדינת של המחודשת פריחתה את מכל
הרא מהשורה עולמית כמעצמה היהודים

שונה.
 נצא מאוחדת בשעה שהלילה ידעתי

אל חדש, מיזרח-תיבון אל כולנו מכאן

 את בישרו ״זרי־הפרחים
 מדינת שד פריחתה-מחדש

דבר״ לכל כמעצמה ישראל

 ישראל — חדשה תקופה אל חדש, עולם
 ומפולג, משוסע ערבי עולם ובוטחת, חזקה

 ברית־המו- וגדולה, עצומה ארצות־הברית
 חדש, עולם — ומגומדת הרוסה עצות
המ תעוזתנו במו אנו שיצרנו ונפלא, טוב

דינית.
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 נחתמו מוקדמת בשעה הבוקר ואומנם
 ראש-הממשלה בנוכחות החשאיים ההסכמים

 נשיקות ביניהם שהחליפו הנוצרים, ומנהיג
 בנשק הסיוע על נוסף רחבים. וחיוכים

 סיוע עד גם סוכם הסוגים, מכל ותחמושת
 מטריה ועל הקרבות בתיכנון צמוד ישראלי
 כלשהו איום של במקרה ישראלית אווירית

בלבנון. הנוצרית השליטה על
 הפיקוד בונקר אל מיהר גור הרמטכ״ל

 ביצוע על אישית לפקח על־׳מנת הצפוני
 ואילו ומיידית, מהירה בתנופה ״תנופה״

לתל-אביב. המראנו ואנוכי ראש־הממשלה
 לביני, ביני הרהרתי מספר, ימים תוך

 אסד המזרח־התיכון. אדוני אנו נהיה
 להתאבד או להתפטר ייאלץ הקיצוני
 שבחיל־ מתונה, הנהגה תקום ותחתיו
 שלום איתנו לכרות תתחנן ורעדה ברכיים

 הפלסתינאים ונסרב. נצחק אנו אך —
 הפלס־ ״הבעיה ואפיזודת כלא־היו ייעלמו

ההיס של בפח־האשפה תירקב תינאית״
 יהרוג לוב, את יכבוש סאדאת טוריה.

 ישראל. עם לברית ויתחנן קאדאפי את
 בישראל כולן תכרנה אפריקה מדינות

 אותו. ויאכלו אמין את ידיחו והקרוקודילים
 צ׳כוסלובקיה את תפנה ברית־המועצות

 אבל ישראל, עם יחסיה לחידוש כמחווה
הציו על יכריז האו״ם להם. יעזור לא זה

 בהיסטוריה. הגדולה המדינית כתנועה נות
 ראש-הממשלה, אהיה ואני יתפטר רבין

 לישראל שהיה ביותר הגדול ראש-הממשלה
מעודה.

ומאושר. שקט לאיטי נרדמתי

 בכל מתעניין כשלידו הסודיים, ההסכמים על חותם גור מרדכי דאז הרמטכ״ל
 שהיה מי משמאל: בוהה פרם. שימעון תקופה, באותה שר־הביטחון פרט

רבין. יצחק ראש־הממשלה

 תגיד מה רבין, נזכר לי, מזכיר זה
? ארצות־הברית

 השעה תהיה מה חשוב שלא לכן, ידעתי,
 סוף־סוף אישן הלילה — לישון אלך שבה

 לילה טוב, לילה שיפתותי. על חיוך עם
באמת. טוב




