
ב המוכשר הפירסום לאיש אפילו שרות
ב להסביר היחידה הדרך להסבירו. יותר׳
 אהדה לה ולרכוש ישראל עמדת את עולם
 פתרון של הרעיון אימוץ באמצעות היא

 ביי- הכרה באמצעות ערב—ישראל בעיית
 פלסטינית מדינה והקמח הפלסטינית שות

ישראל. בתמיכת
הישרא והמסבירים שהדיפלומטים נראה

 סך משום זו. למסקנה הגיעו בחו״ל ליים
 תומכי של טיעוניהם את לאמץ החליטו
 עליה לבסס בישראל, הפלסטינית היישות

 מאחר אולם בחו״ל. הישראלית ההסברה את
 ראש־הממשלה לעמדת מנוגדת זו ועמדה
 הוקמה אבן, אבא ושר־החוץ מאיר גולדה
 זה בקו שההסברה פיקטיבית אגודה מעין

בשמה. נעשית
 מאיר גולדה של לאפם מתחת כלומר:

 כל־אימת ומזדעזעים הנבהלים אבן, ואבא
 פלסטינית״, ״ישות המונח את שמזכירים

ב שתומך מי כל את ומגדפים מחרפים
 מאי־ המורכבת מחתרת, קמה — זה רעיון
וה הביטחון החוץ, במנגנון רשמיים שים

הס במערכת שפתחה ישראל, של הסברה
הפלס ״היישות רעיון על המבוססת ברה

 1שי מסודר, תחת נערכת זו הסברה טינית״.
 בכספי ממומנת אבל קיימת, שאינה אגודה

 אחרים ממשלתיים ומשרדים משרד־החוץ
ממשלת־ישראל. של

 יודעים אבן ואבא מאיר גולדה היו אילו
הס בחוברות להם הכפופים כותבים מה

מתפל היו המדינה, בכספי הממומנות ברה
״מר יותר: ולא פחות לא שם נאמר צים.
 היישות ברעיון תומכים ישראל אזרחי בית

 רוצה ישראל של הדומם הרוב הפלסטינית.
 מדי־ לצד פלסטינית מדינה בהקמת לראות

נת־ישראל.״
 לפלסטינים המופנית הקריאות אחת הנה

משרד־החוץ: מחתרת של ההסברה בחוברות
פלסטינים! אחים

ה־ שלכם? הטיבעיים בני־הברית הם מי
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 למעצבי המיועדות החוברות, אחת למה״.
 השם את נושאת העולם, ברחבי דעת־הקהל

הפלסטינית. לבעיה פתרונות ארבעה
 האפשרויות ארבע את מנתחת זו חוברת
ערב:—ישראל בעיית לפתרון המוצעות

השמדת מדינות־ערב: של הפתרון •
ישראל.

הפלס הטירור אירגוני של הפתרון
 יהיה בה ומאוחדת, גדולה פלסטין טיניים:
יהודי. מיעוט
 בישראל:• הסיפוח חסידי של הפתרון י •

פלס מיעוט יהיה בה ושלמה גדולה ישראל
טיני.
ופלסטין ישראל הרביעי: הפתרון #

 בצד זו החיות נפרדות ומדינות כאומות
אחת. בארץ זו

 של הפתרון את משווים החוברת עורכי
 )2 מס׳ (פתרון הפלסטיניים הטירור ארגוני
 (פתרון השלמה ארץ־ישראל של לפתרון

 משמעותם למעשה כי מסבירים ),3 מס׳
זהה.

 אינה ישראל של המחתרתית ההסברה
קו היא תיאורטיים. בניתוחים רק עוסקת

 וכך ממשיים. צעדים לנקוט לפלסטינים ראת
החוברות: באחת נאמר

 בעלת נציגות לבחור צריכים ״הפלסטינים
 בדיונים להתחיל לישראל שתקרא סמכות

 אשר בעייתם. את לפתור כדי פורמאליים
 1948 מאז ממתינה היא — ישראל לגבי

 ותרצה שתוכל מוסמכת ערבית לנציגות
ה... פתרון לסכם  יאפשר זה פתרון לבעי

 זהותם את לקיים ולפלסטינים לישראלים
 דו־קיום על יחסיהם את ולבסס הנפרדת

ושיתוף־פעולה.״
 לתיבת־דואר כיתבו ודיין! אבן גולדה,

 מהו לדעת אז תלמדו אולי בירושלים. 979
בחו״ל. ישראל של ההסברה קו

שנ מדינווז־ערב, של חסרי־המזל משטרים
 לנפץ כדי גורלכם את ניצלו שנת 20 משך

 מכל היחידה ישראל, או שלכם? החופש את
 וקידמה חופש יציבות, שהוכיחה שכנותיה,

גורל את תחלקו מי עם וחברתית? מדעית
 עם או — הכנופיות משטרי עם — כם

 הצלחה?, סיפור הוא קיומם שעצם הישראלים
 קונפליקט של ובמצב בידעותינד חלוקים

 נו אוייב לב את נרנין רק ואנחנו אתם —
המשותפים.
אוי על נצחוננו את נחגוג מאוחדים

 אומות של שיתוף ונבנה המשותפים בינו
תמיכתכם את תנו בו. גאים נהיה שיחד
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אותנו? מאחד מה
 ״הפלס־ הכותרת: את הנושאת חוברת של

 אותנו.״ שמאחד זה — והישראלים טיניס
 הפלסטינים, בין לחלוקה מיועדת זו חוברת
 אזרחי לבין בינם המאחד כי לשכנעם מנסה

ביניהם. מהמפריד יותר רב ישראל
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וניכר מפוארת בצורה ערוכות ושר־החוץ, ראש־הממשלה לדיעות

 חוברות שלוש נראות למעלה בתמונות רב. כסף בהן שהושקע
 — קיימת שאינה המפוברקת האגודה על־ידי לאור שהוצאו
והצרפתית. האנגלית הערבית, בשפות — בארץ־ישראל לשלום

 בברית תימכו פלקטינית.—ישראלית לאחדות
 התיפש אוייבי נגד שלנו האומות שתי של

האמיתיים!

★ ★ ★
השדמה ארץ־־ישרא? גכד

היש חוברות־ההסברד, ומוציאי תכן ^
 היו אם לעשות מטיבים היו ראליות

הפלס אל במקום זו, קריאתם את מפנים
 לפני ממשלת־ישראל. ראשי לעבר טינים,

 תמיכה לתת בבקשה הפלסטינים אל שפונים
להפ כדאי ישראלית,—פלסטינית לאחדות

 ואבא מאיר גולדה אל הקריאה את נות
 כל־כך כנראה תלושים אלה, שני אבל אבן.

 נעשה מה יודעים הם שאין עד מהמציאות
ה ההסברה וכי לאסם, מתחת במשרדיהם

 מגנים אותו בקו נעשית הרשמית ישראלית
ורעות־רוח. הבל בו ורואים שניהם

 של ההסברה חוברות כי לציין, מעניין
 גם עוסקות הישראלי משרד־החוץ מחתרת
ד,ש־ ישראל ״ארץ רעיון של נמרץ בגינוי

________________*̂.-.-13 ___________

 לבעיח פתרונות ״ארבעה השם: את הנושאת חוברתפתרונות: אונעה
היש ההסברה שליחי על־ידי מחולקת הפלסטינית״,

 מיעוט עם פלסטין ישראל; השמדת לבעיה: הפתרונות ארבעת את מנתחת היא ראליים.
וישראל. פלסטין זו: בצד זו נפרדות אומות שתי קיום פלסטיני; מיעוט עם ישראל יהודי;


