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 יל- הועמדיה לא :זזיא חקירתה כעיקבות
 מינהלי מעצר עליז־. ;נגזר .אולם מישפט,

 גם השבוע. רק שהסתיים ימים חודש של
רמזג־ על הוטל רבין יצחק ממשלת בתקופת

הכ 'להתפוגגות שותף להיות קשה
 אמצעי- ׳אית האחרון ;:־שבוע שפקדה ללית

 נוכח דהבינלאומיים, הישראליים התיקשורת,
הש בפרישת שר־הביטחון שנקט הצעדים

 בבית- לפי׳ת־ספר הגז־המדמיע רימוני לכת
שבו כשישה לפני צה״ל, חיילי בידי ג׳אלה
עות.

 בפרשה, בודק קצין של חקירתו בעיקבות
 שהדיווח למסקנה וייצמן עזר אמנם הגיע

 דיווח- היה זו בפרישה ולציבור לו שנמסר
 של מעשה־זוועה על לחפות ישנועד שקר.
 מ־ עובדות ולהעלים המימשל־הצבאי אנשי

 הדיח וייצמן יחד. גם ומהציבור השילטון
 דויד תת־אלוף המערבית, הגדה מושל את

 רד אנשי ;את לדין להעמיד הורה הגואל,
פעו דווקא אולם בבית־לחם. מיטשל־הצבאי

ב אותו שזיכתה שר־הביטחון, של זו לה
 של בתארים אותו הכתירה רבים, שבחים

 להעיד כדי בד. יש ;ו״הומאני״, ״ליברל״
 שעיר־לעזאזל לחפש ונסיון־ רע מצפון על

 את ולנער כולו המישטר יאת לנקות כדי
שהתרחש. למה מאחריות שר־הביטחון

 שמושל למסקנה שר־הביטהון הגיע ;אם
■ש השקר לדיווחי אחראי המערבית הגדה

 ומערכת־הביטחון צה״ל על ׳ביזיון המיטו
 סולו העולם קבל פומבית שהכחישו כולה,

עליו היה התרחש, ׳שאומנם מעשה־זווער,

שב לכך נוספת עדות היא כולה הפרשה
 של פעולתה את מתירים אין שבו מקום

 הקרקע את מכשירים חופשית, עיתונות
ו עוולה מעשי על ולחיפוי לדיווחי-שקר

 כולה, הממשלה כמו שר־הביטחון, זוועה.
זה. בנושא כפיו בניקיון לרחוץ יכול אינו

 בית־ג׳אלה של פרשת־האימים הסתרת
 חופש־ דיכוי מדיניות ושל מובהק ביטוי היא

ל מנסה שאותה ■פיות, וסתימת העיתונות
 במיגזר רק ולא פמשלת־הלימד, השליט

הת האחרונים ׳בשבועות הביטחוני-ציבאי.
 על המעידים הסימנים מדאיגה ובצורה רבו

 תחומי־החיים בכל זו ומדיניות לכפות כוונה
במדינה.
ה את מייחסים1 שהל משה המערך לח״ב

 בנוק- תיפול לא הליכוד ש״ממשלת .אימה
 הנקודות בספירת תוכרע אלא — אאוט

ל בקלות ליישם אפשר זו איפרה בסוף.״
ה של חופש־העיתונות הגבלת מדיניות
 את להכריע מנסה אינה הממשלה ממשלה.

 שניתן כפי בנוק־אאוט, חיופש־העיתונות
 היא לשלטון. הליכוד עליית עם לצפות היה

נקודות. צבירת של בדרך זאת עושה

 גיזרות לכל מחלחלות טיפין־טיפין
 על החדשות ההגבלות הישראלית החברה

 הן בילבד האחרון בשבוע חופש־הביטוי.
והתבט תופעות של שלמה בשורה התגלו
ישחרר מי כל להזעיק החייבות אויות,

רמונדה עצורה
לערבים לא

אל־טאוויל
בילבד

 שלא ממי במיקצוע העיסוק לשלול שרות
הממשלה. בעיני יחן ישא
 ב־ תקף ארליך, שמחה שר־האוצר, 0

 בשקר, אותו שלכד עיתונאי ראיון־טלוויזיד.
להכ כדי הפרלמנטרית חסינותו את ניצל
 בפומבי ולהאשימו עיתונאי אותו את תים

 שמפרסם כמי ממלכתי באמצעי־תיקשורת
בלתי־מהימן. מידע
 של המנהל הוועד של החדש היו״ר •

 הרג ירון, ראובן הפרופסור רשות־השידור,
 לעודכייהחדשוח הנהיות הוציא מסמכותו,

חדשות. לסגנן כיצד ובטלוויזיה ברדיו
ה את להעביר החליטה הממשלה 0
 מוועדת־השרים ההתנחליוייות בנושאי דיון

 לענייני־ לוועדתישרים לעגייני־התנחילות
בנוש וההלטות דיונים בכך להפוך ביטחון,

 בתוקף להיסויים, מובהקים ■פוליטיים אים
 ועדת- ■מדיוני פירסיום כל על המוטל האיסור
ליענייני־ביטהון. השרים

 של !בהשראתו הממשלה, כי נודע ■•
 להכריז נוהגת בגין, מנחם ראש־ד,ממשלה

 ועדת־ ישיבוית כעל ישיבותיה על תכופות
ב עוסקות כשהן גם לענייני־ביטחיון, שרים

 כל להם שאין ופנימיים מדיניים נושאים
 למנוע כתחבולה ביטחון, ׳לענייני נגיעה

 על הממשלה. מישיבות והדלפות פירסומים
 חיים לשעבר, שר־המישפטים העיד כבר כך

צי מבחינה פגום ״שימוש זהו ■כי צדוק,
 המנהיג מ״שפטית, מבחינה ■ומפוקפק בורית
פוליטיים.״ בעניינים צנזורה

 המפורסמת עצתו את לאלה ׳להוסיף אם
 (״רפול״) רפאל ■דב־אלוף החמטכ״ל, של

 דבר כל מלפרסם להימנע לעיתונות, איתן,
 הניסוח את איו הערבים״, את ״לשמח העשוי

 שר* בידי החדש תוקיהימיפלגות הצעת של
 ■שיינתן הקובעת יתמיד, שמואל המישפטים

 למיפלגות רק ■פוליטית לפעילות רישוי
:תמו נוצרת המדינה״*. ״בשלמות המכירות

ההסתע :את המשקפת ומחלחלת שילמה נה
 חופש־העי־ על הישיילטון של הכללית רות

 ישראל של להפיכתה בדרך והביטוי, תונחת
טוטאליטארית. למדינה
 בכיתות התלמידים על ריטוני־הגז והטלית

 יכלה בבית-ג^אלה בבידדהספר האטומות
!הא המעשה ■שמבצעי משום רק !להיעשות

 סירסום את למבוע ביכולתם יהיה כי מינו
 המיגבלות ■בגלל ■פרטיו, את ולטשטש הפשע

 חופשית עיתונות ישל פעולתה על המוטלות
 שרי ושל כוונותיהם ■יתממשו אם בגדה.

 ו־ חופש־זהעיתונות להגבלת משילת־הליכוד
 אחרים, בתחומים ׳העיתונאים צעדי ■להצרת
 לבית-ג׳אלה. להפוך כולה המדינה עלולה

ל בה יהפכו ודיווחי-השקר האמת העלמת
משיטת־השילטון. חלק

 ה־ והנאמנה, הממושמעת העיתונות חזון
 מתקרב לשיליטון, שנוח מה רק ;מפרסמת

 שניתן ׳מכפי מהר יותר הרסה להגשמתו,
 תהיה אם ספק לכשיתגשם, לצפות. היה

מיק- אל־טאוויל ■דמונדה ■של מעצרה פרשת
לאפ ■לדין, המושל של העמדתו על להורות

 בית אם ראויה. מישפטית הגנה לו שר
ב אשם המושל את מוצא היה המיישפט

 ■של עונש אם ספק לו, המיוחסים מעשים
 לגבי ההולם העונש היה מתפקיד העברה

בדיווחי־שקר. שהוחשד בצה״ל בכיר קצין
 כל כהבנה לקבל היה אפשר אז אולם

 תת־ על שיוטל ביותר, החמור ואף עונש,
 וייצ־ העדיף שאותה השיטה הגואל. אלוף

 אפ- ■להעניק מבלי ספונטנית, הדיחה של מן,
 שתרם ■לקצין מישפטית התגוננות שדות

 שיטה היא לצד,״ל, חייו משנות שלושים
ואנטי־דמוקרטית. פסולה

ש עבירה ביצע הגואל ותת־אלוף ייתכן
 השיטה אבל עוניש־מאסר. ליו ■מגיע בעטיה

 מחשבות להוליד צריכה והוקע הורשע בה
 שבח הכלליות תרועות־הצהלה תחת נוגות,
 שמושל החשד את לעורר כידי סד, יש זכתה.
אחריו על לחפות כדי לכלבים נזרק הגדה

מע לטישטוש ממנו גבוהים דרגים של תם
 מילים שיתי של הצירוף שעצם שר,־ד,זוועה,

חל לעורר יחייב — ו״גזים״ ״ילדים״ — ביו
יהודי. כל בקרב חלה

 של אחר מיספיח תימוכים !מקבל זד, חשד
 העיתונאית של מעצרה פרישת הפרישה:

.אל-יטאווייל. רמונדיה ■מרמאללה, הפלסטינית

עצ סיבה אותה בגלל מושך, מעצר־בית דד,
 העולם כתב את להזעיק שהעזה על מה:
ד של ברטואלית התנהגות על ולדווח הזה  כ

ברמאללה. הפגנה פיזור בעת חות־הביטחון

■ ■ ■ י !
אחד מצד אבסורדי. מצב נוצר כף

ש הצבאי, המושל את שר־הביטחיון העניש
 והשיק־ להכחישה באחריות אשם ■מצא אותו
 להמשך אחראי היה. הוא שני מצד דית.

 שכיל עיתונאית של מינד״לי במעצר אחזקתה
 האמת, את לחשוף שניסתה בכך יהיה חטאה

 אילולא הציבור. לידיעת להבאתה ושפעליה
 !והייתה ייתכן אל־טאוו״ל, רמונדד, נעצרה

 ומיידיים ■מלאים לדיווחים לגרום מצליחה
 בבקת״ג׳אלה. שנעשה הנורא המעשה על

 מערכת־הבי־ היתד, לא שאז ■לוודאי קרוב
בפרשה. בהכחשת־שקר כלל מסתבכת טחון

 שבוע במעצר עדיין הייתה רמונדיה אבל
 והפיריסיום הגואל של הדחתו אחרי 'ימיים

 עובדה בית־ג׳אילה. לפרשת ושניתן המלא
 בכנות יחמור ספק מטילה כשלעצמה זו

 שכן, בפרשה. שריהביטחון של פעולתו
התופעה ■שורשי את לחסיל מבקש הייה אם

י
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 שט״ליפנה אחרי שעות כמה נעצרה רמונדה
ו ישראליים לעיתונאים ברמאללה מביתה

 של הנפשעת הפעולה יעל להם סיפרה זרים׳
 לגייס וניסתה בבית־ג׳אלה, כוחות־הביטחון

 פוליו ובעולם בישראל שידווחו כדי אותם
׳בעי הפירסום נגרו. ויתריעו ■המעשה על

 את שהוליד זו, פרשה ■של העולמית תונות
 ביוזמתה. נעשה צד,״ל, של הכחשת־השקר

שי בידי!אנשי נעצרה היא על־בך כתגובה
 האש־ עליה לטפול שניסו ה,ביטחון,רותי

 אירגוני- עם כביכול, קשרים, על מותישקר,
 :קטן בפרט מתגלה שבדבר השקר פ״דאיון.

 במשבצת ■תהילה, נכתב פקודת־המעצר על
חב (פעילות ״פת״ע״ לאישום, המיועדת

 ובמקומן נמחקו, האותיות עויינת). לנית
הציבורי״. הסדר !והפרת ״הסתר, :נרשם

 מעשי על וטישטוש ■חיפוי של המסוכנת
להו עליו היה ,הכמושים בשטחים עוולת

 וחוקריה עוצריד, :את גם לדין להעמיד רות
 סבלתי- המעצר על לפצותה רמונדה, של

 אינו שר־הכיטחון בפניה. ולהתנצל חוקי
 נושא עצמו שהוא משום זאת, לעשות יכול

 התעלם הוא שאירע. למה חלקית ■באחריות
 להפנות שניסו זה, בנושא ;אליו מהפניות

 ■רק ■נעצרה שרמוגדה לכך תשומת-ליבו את
 להזעיק שלא,תוכל כדי פיה, את ׳לסתום כדי
בית־ג׳אלה. בפרשת דעתיהקהל את

 שר־הביטחון שיל ׳אחריותו זו!אין מבחינה
 מושל של מזו נופלת הפרשה לטישטוש

 עתה, זוכה הוא שלהן קריאוית-ההיידז־ הגדה.
 הוא אם ספק אבל לאוזניו, נעימות אולי
להן. ראוי

פלומין סגן־שר איתן רמטב״ל
כללית הסתערות

הישראלית. הדמוקרטיה של לדמותה
 גילויי של המסכמת הרשימה הנד,

 בשבוע שנתגלו לחופש־העיתדנות ההתנכלות
בילבד: אחד
ה פלומין, יחזקאל שד־האוצר, סגן •
העיתו במיקצוע העיסוק את להתנות ציע
 !בידי !ולתקנות, ׳להגדרות כפוף ברישוי, נות

ה בצורך זו הצעה. נימק הוא הממשלה.
 האתיקה כללי על לשמור כביכול, קיים׳

 למעשה, זו הצעה של פירושה העיתונאית.
 ממשלתי פיקוח הטלת י׳תמוטש, תתקבל אם
אפ מתן ׳תוך והעיתונות, העיתונאיים על

ער לעיתונאית !רק לקירות היבול חריג, רה
מרמאללה. ביה

 הליכוד ממשלת תחליט אם *
 המוחזקת!, השטחים כל

 פעילותה זה חוק
סרט פשרה בעת
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