
אלון תוכנית את מסביר שד־החוץ

ברכה שאו

ם שי ח  בדופק ה

וס<בלותק העם

 ואין ארץ־ישראל, של באווירה אין
ם י ד ו ה י  לחרושת בתיהם היוצרים כ

 אווירה כל להעכיר בהן שיש שמועות
 משחב־ וחומר קל ;בחנקן ה ק נ ו ח ול
וארצנו. היהודים יחדיו רו

 חלון כל תחת סלון, ככל שהנה
״ בארצנו וילון כל ומאחרי ע ו ד י  ״

 פרלמנטנו, חברי שאין יהודי לכל
 את ומבינים מייצגים כנסת־ישראל,

, שמועת של דרכה כך עמם. ן ו ד ז  ה
 משמיצים, החלו עיתונאינו את שאף
 לחוש דרכם שאין הח״כים, על נוסף
י העם, דופק דופק איך ד ■ ו י כ ח  ל

א. מ

ה נחתה והנה ע ת פ ה  בסלונים ה
ן רכה, נחיתה י א אונם. ו

ו מחוקקים שקמו ר ז ג הצי על ו
ן משונות תקנות בור י א  העם ש
 כלל ביטוח תקנות בהם; לנסוע יכול

 לשווא. כספיניו הגוזל בטוח, לא
ב ט ו מ  מן שתיחתך זו לגזירה לה ו

, במיספריים העולם ם י ד וחלק. חד ח

 וחשו המשונה התקנה ומשנתקנה
ל וח״כינו עיתונאינו ד ו ג  הסכנה ב

ל ראשם, על שבאה ד ו ג ב  הסכום ו
 כאיש כולם, קמו כיסם, על שבא
י נלחמים והחלו אחד, ר א  שבתח־ כ
ר ״חוק״ נגד בורה ר ז ז ו מ זה. ו

 ולו שמועות באותן שאין וראה, צא
 ותע־ וכזב זדון זרק אמת, של מקצתה

־ מולת־אוייב א מ ם צ י מ  הינן. ד
א כשאומנם שהרי יש עמך ו ל כ י ל
 קמו השליט, בגזירת לעמוד ראל

א ק ו ו  וחברי־כנסת עיתונאים ד
ם י נ ו ש א ב הצליחו, ואף כנגדה ר

מספ הגזירה רוע את להעכיר עמלם,
לנובמבר. טמבר

 — להם לומר אני רוצה העם ובשם
כרכה! שאו

 המה נוסעים היו אילו כי ובמוחני
 — פרטיות במכוניות ולא באבטובוסים

הת אילו נוהגים, כך היו אז גם הרי
לנסיעה. הכרטיסים מחירי ייקרו

ה ברכה — כך על וגם ל ו פ  כ
ומכופלה.

(הכעל־רכב) הכער״ד יצחק הרב

? תוכנית של אדון
זה שאת מציע אני :החוץ שר
אלון. מר את תשאל
 תשוכתך? מהי אלון, מר נכון. —

לתוכניתי: מטרות שלוש אלון:
הסברתית. והיא אסטרטגית, מטרה א.
ב הסברתית והיא טאקטית, מטרה ב.

טהורה. הסברתית מטרה וג. עיקרה
 כהרת מרוע החוץ, שר ככור —

אלון? תוכנית את עתה לפרסם
תוכ את בעיון קראתי החוץ: שר
 ׳והחלטתי אלון מר של המעודכנת ניתו

 ברורה טאקטיקה מתוך עתה לפרסמה
 הסברה קווי שתיצור אסטרטגיה של

במסגרת. ברי־הגנה
מסגרת? איזו —

 אתה מי את :אלון יגאל החוץ שר
י שואל
שניכם. את —

 המסגרת את :אלון יגאל החוץ שר
 ליצור חייבת היא אך הממשלה, תקבע

התמונה את שתקיף כזאת מסגרת

החדשה אלון תוכנית מפת זוהי

 החזקה ישראל מדינת תיראה כך
 השלום. חוזי חתימת אחרי (בלבן)

ה החלקים הם המנוקדים (השטחים
המ במיסגרת האוטונומיים פלסטיניים

הירדנרפלסטינית). דינה
בית בנקל להבחין ניתן זו ממפה
 של הברורים האסטרטגיים רונותיה
 גבולות על המתבססת אלון, תוכנית

יו אלה תיקונים קלים. בתיקונים ׳67
 לכוח־ בולטות נקודות־שליטה סיפו

היר חרמון, בהר ישראל של ההגנה
 ליס הארנון שפך הירדן, ביקעת מוך,

 אברעגיי־ רפיח, פיתחת פטרה, המלח,
 על נוסף א־שייך. ושארם קציימה לה,
 אסטרטגית מוקפת ישראל תהיה כך

 שיהוו וצרים ניידים קצרים, בגבולות
שיר בני־הגנה, טאקטיים מיכשולים

הערבים. את תיע!

 הטאקטיים־אסטרט־ צדדיה מארבעת
גיים.
 דנו לומר תוכל האם אלון, מר —
ם? ארבעה אותם מהם צדדי

 הבטחוני, הצד המדיני, הצד :אלון
הטאקטי. והצד האסטרטגי הצד

 מפתה את לנו לשרטט תוכל האם —
? אותה רואה שאתה כפי ישראל של

 שום לי שאין להדגיש רצוני אלון:
עקרונות. זה לי שיש מר, מפה.
עקרו את כף, אם לנו, שרטט —

תיו. נו
 עומק גבולות הם עקרונותי אלון:

 טאקטי גובה ויתרונות מחד אסטרטגי
מאידך.

? דוגמאות לתת התוכל —
 לשארם המתמשכת הרצועה אלון:
 עומק, לישראל תיתן למשל, א־שייך,

 לאורך משתרעת בהיותה ומרחב, אורך
 טאקטיות גבעות של קילומטרים מאות
אסטרטגי. וחוף

 בין ההכדל מה החוץ, שר אדוני —
 אלון תוכנית של המתכדשכת הרצועה
 לרצף דיין תוכנית וכין א־שייד לשארם

? א״שייד לשארם טריטוריאלי
 בעוד ועקרוני. גדול רבדל :החוץ שר

בל בטחוני הוא הטריטוריאלי שהרצף
 גם היא המתמשכת שהרצועה הרי בד,

לאפ חץ ראש יוצרת היא — מדינית
הדיפלו יחסינו חידוש לקראת ריקה

מדינותיה. עם מאטיים
הפלסטינאית, לכעיה כאשר ומה —

? אלון מר
 קלת־ערך מבעיה מתעלם איני :אלון

 פתרון מציעה תוכניתי אדרבא, זו.
 ערים ארבע במסגרת מחוזי־אוטונומי

 — ועזה שכם רמאללה, חברון, —
 ה־ המדינה של המדינית במסגרתה

 הבטחו־ ובמסגרתה ירדנו־פלסתינאית
ישראל. מדינת של נית

 מיטה מר פירסם בזמנו אלון, מר —
 ושומרון יהודה לגכי תוכניתו את דיין

 העתק אלא אינה תוכניתך כי ונראה
תו? של תוכני

 הייתי אני אבל מצטער, אני אלון:
למורה. ועליו שהעתיק. זר, הוא קודם.

 אלון, יגאל מר החוץ, שר אדוני
רבה. תודה

כלכלית קינאה
ם-אפריקה כיף איזה ש לדרו

כל-כן. עשירה ארץ היא
 הרגנו הזה השבוע בסוף הנה,

חנו  הם ואילו אחד, מתפרע אנ
מתפרעים. שמונה הרגו

להר יכולים העשירים, הם,
ת לעצמם שות חו פו שמונה פ

ח ואילו סוף־שבוע, כל עלים אנ
לעצ מרשים בקושי העניים, נו,

ת. אחד פועל מנו פחו
כמו עשירים נהיינו אילו אח,

תם.
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 ישראלים פושעים מיני כל יושבים בעולם ארצות מיני בכל
להר נידון הוא ״כושי״. המכונה רימון, שמעון הוא מהם אחד במעצר.

 מאד, מסוכן סם זהו הירואין. הקרוי בסם סחר על שנות־מאסר בה
בטוח. למוות ליו המכורים כל את כמעט המביא

 כי הודה הוא ובו לארץ, מיכתב הזה ״כושי״ שלח אחד יום והנה,
 הודאתו, על־פי ועכשיו, בסם־המוות סוחר הוא האיש אנשים. כמה רצח

הדיעות. לכל מסוכן פושע — רוצח גם
 ברציחות, הודאתו לאחר יומיים עליו, כותבים מה תראו אכל

:אחרונות״ ״ידיעות כמו מכובד בעיתון

החוק עם שהסתבר ההרפתקן
תו זו מו ל צעיר כושי, של ד ע שי קסם נ הכל אי הו ש חיבבו

 בנער באן שמדובר כאילו — החוק״ עם שהסתבך ״הרפתקן
אדום. באור הכביש את שהצה

 איזה בעולם, או בארץ נתפס, היה אילו לעצמכם תתארו רק
 ושהרביץ בהירואין, ולא בחשיש, שסחר אטיאם או אבוטבול או אברג׳יל

אותם. רצח ולא אנשים, לכמה
 סוחר כמו: דברים מיני כל עליו כותבים העיתונים היו ודאי אז
 גרוע סנדק, פרוטקשן, ואכזר, אלים פושע מאפיה, מסוכנים, בסמים
 שהסתבך ״הרפתקן עליו כותב היה לא אחד אך כאלו. מיני וכל מרוצח

החוק.״ עם
 ואילו חברים־עיתוגאים יש ״כושי״, המכונה רימון, לשמעון כי

מכולם. הגדול הפשע כנראה, וזה, אין. אטיאם, או אבוטבול לאברג׳יל,
לאחר־ יום ייצג עיתונאים־חברים אותם של השקפת־עולמם ואת

נפתלי: ד״ר הידוע הגרפולוג עיתון, באותו מכן,

אך.קיימ עבריין!.ניללדח׳ הוא שאין להדגיש, ״רצוני ד״ר״נפתלי:
מלי ״עבריינים הם אטיאם או אבוטבול אברג׳יל, — מבינים אתם

 ״כושי״ בסדר. הוא ״כושי״ לא. ״כושי״ אבל עבריינים, נולדים הם דה״,
 חברים־עיתונאים. לו יש כושי פוצי. הוא

לילדים. אגדות ממציאים תמיד וחברים


