
 הקשה אולי פוליטי, חידון הו
:אי־פעם שחוכר כיותר

למיץ אמר מי
 האו־ של בהיסטוריה מאוחדים ״אנחנו

 — שלנו האומות אבות יחד שוכבים ייו בחב־ במערה ארץ. אותה לגבי שלנו מות
 מקום היא ירושלים ויעקב. יצחק אברהם.
 ניתן דויד. מלכנו של האחרונה מנוחתו
 ואנחני שאתם מקומות מאות עוד למנות

מקדשים.
הינכש__הפלסטינים — שאתם ״העובדה

 1948 מאז אותנו. מאחדת נירדף, מיעוט
 מדינות־ כל על־ידי המנוצל מיעוט אתם
 1948 לשנת עד היינו שאנחנו כשם ערב

העולם. אומות רוב על־ידי נרדף מיעוט
 בל כי העובדה על־ידי מאוחדים ״אנחנו
 מיעוט היינו ואנחנו אתם בהן המדינות

 מ־ ומנוכחותם, מנוכחותנו הרוויחו נירדף
 מעבודתכם ושלכם, שלנו וההשכלה החינוך

 לנו שילמו קרובות לעיתים אבל ועבודתנו,
טובה. תחת רעה

 שמאז העובדה מעצם מאוחדים ״אנחנו
 ונג־ נגדכם עמדה מדינות־ערב נקטו 1948
לעצמ ולזכותכם לזכותנו ויתכחשו דנו,
אות.

 שאלה העובדה על־ידי מאוחדים ״אנחנו
ש בעובדה מכירים בנו להכיר המסרבים

 צריכים הם אין בישראל יכירו לא עוד כל
 הלאומיות בזכויות להכרה בקשר לדאוג

 ואנחנו, אתם כך, משום הפלסטינים. של
שנמ המקוות הממשלות של קורבנות הננו
מתמדת. בהתנגדות להימצא שיך

 לנהל השאיפה על־ידי מאוחדים ״אנחנו
תכ אחרת שממשלה מבלי עצמאיים, חיים
לחיות. איך לנו תיב

משט נגד בהתנגדותנו מאוחדים ״אנחנו
מושחתים. ערביים רים

 ומחרפים מנאצים אבו ואבא מאיר גולדה
 הפלסטינית ביישות התומכים כל את

 ישראל על כי התובעים כל ואת
פלסטי־ מדינה בהקומת לתמור
 נאלצים בהו״ל אבל נית.

 והדיפלומטים השליחים
 לצדד הישראליים,

 פלסטין בישות
 כבפיתרוו

היחיד

▼

 והערבית, האנגלית בשפות עותקים רבבות
 ברצועה בגדה, לפלסטינים בעיקר מיועדת

הש לכל נשלחת היא אירופה. רחבי ובכל
 היא בחו״ל. ישראל של והמסבירים ליחים

באירו החדש השמאל חוגי בקרב מופצת
לישראל. אהדתם את לרכוש כדי פה,

 תריסר חצי היחידה. החוברת זו אין
נער הגרפית צורתן שלפי דומות, חוברות

 ב־ גדול פירסום משרד על־ידי כנראה כו
רב הושקעו המהודרת ושבהדפסתן חו״ל
ב עתה מופצות דולארים, של רבות בות

 דעת־ את לרכוש כשמטרתן העולם, רחבי
 להסברה מנחה קו ולהוות העולמית הקהל

העו רחבי בכל הרשמיים ישראל למסבירי
 אלה חוברות כל של המשותף המכנה לם.
 לבעייה אחד פתרון רק קיים אחד: הוא

 ביישות הכרה הוא זה פתרון הפלסטינית.
 הפלסטיני העם של ובזכותו הפלסטינית

 תהיה שמדינת־ישראל עצמאית מדינה להקים
שלה. ביותר והחזק הטוב בן־הברית

י ־̂■ -̂
מיסתורית תיברדדואר

 חוברות-תעמולה הופיעו ראשונה
הער בשפה וחצל שנה לפני עוד אלה, /

 המערבית, בגדה בעיקר אז הופצו הן בית.
פלסטין. ערביי בין

 מי חוברות באותן נרמז לא מקום בשום
 אולם אותן. מפיץ ומי לאור אותן הוציא
ירו תיבת־דואר פורסמה החוברות על־גב

במי אז, הוזמנו החוברות קוראי שלמית.
בחוב המובעות לדיעות מסכימים שהם דה

זו. לתיבת־דואר תגובותיהם את לשלוח רת,
 אחת על־ידי אז הוצאה שהחוברת נראה

ב מדינת־ישראל של הביטחוניות השלוחות
 הפלסטיני הקהל דעת את לבדוק מטרה

 אחיזה יש אם לראות המוחזקים, בשטחים
הפלסטי היישות לרעיון הפלסטינים בקרב

נית.
תגובתו את ששלח הזה העולם כתב

 לראות שלנו בשאיפה מאוחדים ״אנחנו
 בהם אומות, של קהילה התיכון במזרח
ביטוי. וחופש סוציאלי צדק ישלוט

לר בשאיפתנו מאוחדים אנחנו ״ולבסוף,
ה אומות של קהילה התיכון במזרח אות

 מבלי בגאודה, בעולם מקומן את תופסות
 וממשיכות זר, גורם בשום תלויות להיות

יור הננו ואנחנו שאתם הגדולה במסורת
שיה.״

★ ★ ★
הטוב כן־הברית

 ניסח מי ץ אדה דברים אטד **י
 מי הכתב? על אותם העלה מי אותם? [■)

מהו חוברות ברבבות כיום ומפיצם הדפיסם
העולם? רחבי בכל רבות בשפות דרות

 האם השמי? המינשר מתוך קטע זהו האם
בפגי אבנרי אורי על־ידי הדברים נאמרו

נכ הם האם פלסטינים? מנהיגים עם שתו
 קטע הם האם פלד? מתי האלוף בידי תבו

 הם האם טלמון? פרופסור של מהרצאתו
 פלסט•־ מדינה למען הישראלי הוועד מצע
 בכנסת נאום מתוך לקוחים הם האם נית?
האם כוח־חדש? — הזה העולם סיעת של

הנד־ אבן, אבא ושר־החוץ מאיר, גולדה ראש־הממשלה שלראנם מתחת
ו  אפילו הפלסטינית, ביישות הכרה של נסיון כל דכא̂י

 כשטיעונה העולם ברחבי ישראל של הרשמית ההסברה כיום מתנהלת מפלגתם, בקרב
במזרח־התיכון. למשבר פתרון להביא עשויה פלסטינית מדינה הקמת רק כי הוא העיקרי

תיבת־ אלה, תיבות־דואר שתיהמיסתוויות תיבות־הדואו
וחי־ ,בירושלים 979 מס׳ דואר

לש האגודה — כלל קיימת שאינה אגודה של תיבות־דואר הן בתל־אבי^, 17197 בת־דואר
בישראל. הביטחון זרועות משלוחות אחת מסתתרת אלה תיבות מאחורי הקודש. בארץ לום

מז שבוע לפני שהעניק הראיון תוכן זהו
ה לשבועון אליאב, אריה העבודה, כיר

טייס? אמריקאי
 למישהו אלה דברים לייחס ניתן האם
 מדינת־יש־ של הרשמית שהמדיניות מאלה

תמי בשל אותם ומגנה אותם רודפת ראל
הפלסטינית? ביישות כתם

מה אחת לכל להתאים יכלה התשובה
וה מהגורמים אחד כל שנשאלו. שאלות
 לומר היה יכול בשאלות שהוזכרו אישים
בתחי המצוטט בניסוחם אבל אלה. דברים

 אחרים במקומות נאמרו הם זו, רשימה לת
 חושד היה לא שאיש אנשים ועל־ידי לגמרי

הפלס ביישות בהכרה תומכים שהם בהם
טינית.

ה חוברת מתוך לקוחות הנ״ל הציטטות
 והפלסטינים הישראלים השם: את נושאת

 חוברת־הסברה זוהי אותנו? מאחד מה —
ב־ נפוצה היא מדינת־ישראל. של רשמית

לב במטרה מיסתורית תיבת־דואר לאותה
 לקבל זכה לא מאחוריה, מסתתר מי דוק

 בעינו נשאר המיסתורין מעולם. תשובה
ממושכת. תקופה
חוב הודפסו האחרונים בחודשים אולם

באנ בעיקר נוספות, בשפות דומות רות
 מודפסות כשהן הופצו ובצרפתית, גלית

 מהודרת, גראפית בעריכה משובח נייר על
העולם. רחבי בכל עותקים ברבבות

באי החדש השמאל חוגי לכל הגיעו הם
 אירופה. בבירות ישראל ידידי ולכל רופה
 שנערך ישראליים ומסבירים שליחים בכנס

 משרד־ מטעם שבשודייץ בלוזאן לא־מכבר
המשתת לכל אלה חוברות חולקו החוץ,

להפצה. והן לקריאה הן פים,
על־ לאור המוציאים זהות הופיעה הפעם

מוצ הן כי הודפס כולן על החוברות. גבי
המס השלום, למען האגודה על״ידי אות

אלמונ תיבות־דואר שלוש מאחורי תתרת
תיבת- בירושלים: 979 תיבת־דואר יות:
 נוספת ותיבת־דואר בתל־אביב, 17197 דואר

ברומא.
 למען האגודה על איש שמע לא בישראל

 היישות ברעיון מהמחזיקים איש השלום.
 רעיון למען והפעילים בישראל הפלסטינית

החוב ועל האגודה על מעולם שמע לא זה,
 היישות מתומכי לאיש מפיצה. שהיא רות

 ל־ קשר כל היה לא בישראל הפלסטינית
ומ מדוקדקת חזרה שהיו אלה, פירסומים

רעיונותיהם. על פורטת
מאחו המסתתרים זהות על קצרה חקירה

 מינד העלתה קיימת, שאינה האגודה שם רי
מאוד. מאלפים צאים

★ ★ ★
אף7 מתחת סחתרת

 הישראלית ההסברה כי סוד זה ין
גדול. אחד חרוץ כישלון היא בחו״ל \<נ

 כיש־ בחוסר נעוצה אינה לכך הסיבה
 בחוסר או הישראליים המסבירים של רונם

 הסיבה ונאותה. מקיפה להסברה האמצעים
להס מה פשוט אין לישראל פשוטה: היא
ביר.

 ממשלת־ישראל בידי הנקוט הרשמי הקו
אפי כל שאין קו הוא שלה ומשרד־החוץ


