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 הודיע״, טרוריסטי ״דובר לצידון׳/ הגיעה

״ נסעה טרוריסטית ״מישלחת . . . ל
מס אינם הישראליים כלי־התיקשורת

 זו מילה שמים אף אלא בכך, תפקים
 צרפתי עיתון כאשר למשל, זרים. בפי

 הפלסטינית ההתנגדות ״בקרב כי מספר
 העיתון זאת מעתיק ל...״ סימנים ניכרים

ני המחבלים ״בקרב במילים הישראלי
 ערפאת יאסר כאשר ל...״ סימנים כרים

הטל אומרת ל...״ מוכן ״אש״ף כי מודיע
 ער־ ״מנהיג־המחבלים הישראלית: וויזיה
״ מוכנים המחבלים כי הודיע פאת . . . ל
 נוף הישראלי הציבור בתודעת נוצר כך

 המילים בין קשר עוד אין פאראנואידי.
יוצ המילים שהיא. כפי המציאות ובין
 — הישראלי הקורא משלהן. מציאות רות
 ב־ וכלה והרמטכ״ל, בראש־הממשלה החל

 שוב — בשוק־הפישפשים מוכר־הסמרטוטים
 —בשו בני־אדם בפלסטינים רואה אינו
״מחבלים״. הקרויים שדים אלא ודם,

 השקפות, בעל בן־אדם, אינו ״מחבל״
טו מעשים שליליות, או חיוביות דיעות

 ילדים. או הורים לו שיש ורעים, בים
להשמידו. שיש פושע או ״מחבל״

ה החלו כאשר הבדלות, אלף להבדיל
 ״תת־האדם על יום מדי לקרוא גרמנים
 שוכחים החלו היהודי״, ו״הטפיל היהודי״

ממול. השכן בעצם, הוא, היהודי כי
 יש זה בשטח שגם לציין הראוי מן

 והפלסטינים. הישראלים בין מדהים דמיון
 נוקטים ״המחבלים״ של כלי־התיקשורת

 אין ישראל. כלפי עצמה השיטה אותה
 ״מדינת ועל ״ישראלים״, על מדברים הם

 הציוני״, ״האוייב על אלא ישראל״,
יצי על דיווחו כאשר הציונית״. ה״יישות

ושיד כתבו מאצבע־הגליל תושבים את
 שבפלס־ הגליל מן בורחים ״הציונים כי רו

הכבושה״. טין

 של חלקם את לבחון השעה הגיעה
 באשמה הישראליים אמצעי־התיקשורת

 שר־ — האחרונים בשבועות שאירע למה
 שהסתיימה הצפוני, בגבול שרת־המעשים

 בכישלון לישראל, מוחצת מדינית במפלה
ממאירה. מוסרית ובמהלומה צבאי

 מסוגלים אינם עצמם כלי־התיקשורת
 עשו לא הם כזה. חשבון־נפש לערוך

למ יום־הכיפורים, מילחמת אחרי זאת
 שהיה אף והימר,ומים, גימגומים כמה רות

 היה ולטלוויזיה לרדיו לעיתונים, כי ברור
״ספי של האווירה ביצירת מאוד רב חלק

 •1973 למחדלי שהביאה השוטים״, נת
 לערוך נסיון שום היה לא השבוע גם

מוכים תושבים מופגז, כיתכלשהו. בדק־בית

 תל־ :והמינהלה המערכת . הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
 העורר . 136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. .3 גורדון רחום אביב.

מרי אורי :הראשי  עור!־־ ♦ ינאי יוסי נ המערכת ראש . א
 צלמי . בוארון לילית כיתוב: עורכת . שנדן יוסי תכנית:
 אברהם :המינהלה ראש ♦ סרגוסטי ועגת צפריר ציון :מערכת

 הזה״ ״העולם :המו״ל * זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סיטון
 בן־ רחוב תל־אכיב, בע״מ, החדש״ ב״הדפוס מודפס . בע״מ

בע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . בע״מ ״גד״ הפצה . אביגדור

ן
 ביותר, הבולטות התופעות אחת

 חיל־האוויד בידי ביירות הפצצת אחרי
הצי שבין העצום הפער היתד, הישראלי,

 לגבי העולם, כל'שאד ובין הישראלי בור
זה. מאורע ראיית

 ככולו, רובו הישראלי, הציבור בעיני
 או וסביר, רגיל מעשר,־לוחמה זד, היה

 הפגזת אחרי טיבעי מעשה־נקם לפחות
ונהריה. קריית־שמונה

 יוצא כל בלי העולם, שאר כל בעיני
 מחריד, מעשו־,־זוועה זה היה הכלל, מן

המילה. מובן במלוא פשע־מילחמר.
ז פסיכולוגית תהום נוצרה איך ו ז

 מיהי
מחבל

 ״מיהו בשאלה ויכוח כישראל יש
מחבל״. ״מיהו בשאלה ויכוח אין יהודי״.
 בכלי־התיקשו־ המקובלת ההגדרה לפי

המש אדם כל הוא מחבל הישראליים, רת
ה או לאירגון־השיחרור־ד־,פלסטיניי, תייך

בו. התומך או מרותו, את מקבל

7 בדאמור 7 בנהריה 7 בביירות 7 בקוייורשמונהבביירות? קרה מה
 מעשי-איבה של בשורה פתחה ישראל

 ויכוח. אין זו עובדה על. בלבנון. גדולים
 בהפגזה אש״ף כוחות הגיבו אחר־כך

 שהיו מקטיושות, ובהפצצה מתותחים
בצפון. והיישובים הערים לעבר מכוונות

 שבוצע מה בוצע זו פעולה בעיקבות
7 מה בביירות.

היש כלי־התיקשורת של הסלאנג לפי
מחבלים״. מיפקדות ״הופצצו ראליים:

 ו״מחב־ ״מיפקדות״ — המילים שתי
בדיקה. טעונות — לים״

 כל משתמשים ויותר שנים עשר מזה
 הזה, העולם מלבד בישראל, כלי־התיקשורת

 ואחיד מוחלט שימוש ״מחבלים״. במונח
אידיאו מיטען בעלת אחת, במילה כזה
 טוטאליטרי. למישטר אופייני ברור, לוגי
 לכך, דוגמה אין לי, שידוע כמה עד

 שבה בעולם, דמוקרטית מדינה בשום
 כל רשאי ושבה חופשית, עיתונות קיימת

לו. הרצוייה בשפה לכתוב עיתונאי
 לתשר הראוייד, תופעה כשלעצמה זוהי

מודלב.
?״מחבל״ זה מה

 עד ״חבלו״, במונח השתמשו תחילה
 אז דיין, למשה שילטונות־צה״ל שבאו

 הוא ״חבלן״ כי לו והזכירו שר־הביטחון,
 ומכובד, חשוב צבאי מיקצוע בעל חייל
 יש, בצר,״ל גם במיוחד). מסוכן (וגם

חבלנים. כמובן,
 חדשה: עברית מילה הומצאה כך משום

״מחבל״.

 כי מסבירה היתד, אחראית עיתונות
 איר־ הרבה של אירגון־גג הוא אש״ף
 פוליטיים־ אירגונים בו יש ומוסדות. גונים

 החזית העממית, החזית פת״ח, כמו צבאיים
תנו הם אלה אירגונים וכר. הדמוקרטית,

מדי מנגנונים הכוללות פוליטיות, עות
נו וחברתיים, כלכליים והסברתיים, ניים

 למשל, פת״ח, הצבאיות. הזרועות על סף
(להב וההגנה מפא״י של צירוף מעין הוא

 החזית את בשעתו. העברי ביישוב דיל)
 ה־ של לצירוף להשוות אפשר העממית
ה ואצ״ל. דאז הרוויזיוניסטית מיפלגה

 את משווה (וגם דומה הדמוקרטית חזית
 ללח״י, פרטיות) בשיחות פעם, לא עצמה,

 איר־ אינו כי לטעון בשעתו שהתעקש
לוחמת. פוליטית תנועה אלא צבאי, גון

 הערבים (גם ״האירגונים״ על נוסף
אגו לאש״ף מסונפות כך) להם קוראים

הפלס המורים הסתדרות כגון שונות, דות
הפלסטי הסטודנטים הסתדרות טיניים,

הפלס האדום הסהר הנשים, אירגון ניים,
ועוד. בלתי־תלויים, ואישים גופים טיני,

 גופים של עצום מיגוון זהו :בקיצור
 אזרחי מינהל של זרועות ופונקציות,

 שיטור מוסדות בדרום־לבנון), (בעיקר
 ודיפלומטיות, פוליטיות מערכות ושיפוט,

 כלכליים מנגנונים מכוני־מחקר, שגרירויות,
הלוחמים. על נוסף ועוד, ועוד

 ל כ הישראלית התיקשורת בשפת
״מחבלים״. הם הכלל, מן יוצא בלי ה, ל א

ה מילחמת פאראנויה, מול פאראנויה
ברוחות־ד,רפאים. שדים

 טירוף
מוסרי

בביירות? קרה מה בן, אם
הפו המוסדות רוב ממוקמים בביירות

האקד ההסברתיים, הכלכליים, ליטיים,
 אש״ף של — הצבאיים וגם — מיים

לו. המסונפים והאירגונים
 בבנייני-מישר- שוכנים אלה מישרדים

 שטח־הפ־ סביבם אין ובבתי-מגורים. דים
אזרחים. גרים הבניינים באותם ריק. קר

 שהיא נוראה, צפיפות שוררת בביירות
הר עליה נכתב זו. בעיר 1 מס׳ המכה

 מתחתנים אינם זוגות לבנון. בעיתוני בה
 אלא דירה, למצוא יכולים שאינם מפני

 מתגרשים זוגות אסטרונומיים, במחירים
 גרות רבות בדירות הסיבה. אותה בגלל

מישפחות. ארבע ואף שלוש שתיים,
ה מכל לכתבים כמובן, ידוע, זה כל
 נערכה כאשר בביירות. המצויים עולם

ה את דיווחו הם הישראלית, ההפצצה
 אירגונים של מישרדים הופצצו אמת:

 וכמה כמה היו ההרוגים בין פוליטיים.
 גם ואולי אירגונים, אותם של פקידים

אז נהרגו בעיקר אך הלוחמים. מן כמה
בסמוך. שגרו חפים־מפשע, רחים

•1141 1/ ■1 111 1111׳ 1
 הוליד — בטלוויזיה נוראים בתצלומים

ההצ באו כאשר העולמית. הזעקה את
ש רשמיים, ישראליים דוברים של הרות
במו בעצמם אשמים האזרחים כי אמרו

(יצ ״המיפקדות״ ליד לגור בחרו אם תם
 שלא מאוד נזהר ושצה״ל שמיר), חק

ה התקבל נסים), (משה באזרחים לפגוע
צי צביעות של כביטויים בעולם דבר
 ישראל של תמונה הצטיירה מחפירה. נית

מוסרי. בטירוף שלקתה
 תמיהה זו תגובה עוררה בישראל ואילו

 הפציץ צה״ל הרי פיתאום? מה אמיתית.
 הכל, לדעת מחבלים״. של ״מיפקדות
 מוצדקת. צבאית מטרה היא ״מיפקדה״
ומרצחים. פושעים הם ״מחבלים״

העו זעקת נשמעה הישראלים באוזני
אנטישמית. כצביעות כן, על לם,

מי של מישחק אלא זה אין לכאורה
הגו תהום כאן נפערה למעשה אך לים.
הרות־אסון. מעשיות לתוצאות רמת
 המושגים פי על פועלים האנשים כי

האמ ועמיתו ישראלי פוליטיקאי שלהם.
 מושגים להם שיש הצרפתי, או ריקאי
בצו הנעשה את והרואים לגמרי, שונים

בצו בהכרח פועלים לגמרי, שונה רה
 בלתי- לעימות הרקע זהו שונות• רות

ו ישראל ביו חזיתית להתנגשות נמנע,
נג כולו ש״העולם מפני לא כולו. העולם

 תיקשור־ שמבחינה מפני אלא — דנו״
מהעולם. ישראל פרשה תית

ש הישראלי, הטייס את להאשים קשה
 מי פקודה. קיבל הוא ביירות. את הפציץ
 נגד פעל כי משוכנע הפקודה את שנתן

 הטייס. חשב גם וכך מחבלי־ם״, ״מיפקדות
 אמצעי־התקשורת. ? אותם שיכנע מי

 בטלוויזיה שעורך־החדשות חשוב ולא
ב הם ברדיו ופרשן בעיתון ובעל־הטור

 את השוטפים מיסכנים, שטופי־ימוח עצמם
 לרעהו, ואיש לעצמו איש עצמם, של המוח

 ליצירת האחריות רובצת עליהם יום. מדי
הזה. הנפשי המצב

מפה
מזוייפת

 קורה שזה הראשונה הפעם זו אין
 מזה אצלנו קיימת עצמה התופעה אצלנו.
בשנים. עשרות

 (יומן אחר במדור עמדתי שעבר בשבוע
 שנגרם האסון על )2291 רמת העולם אישי,

 הקבוע השימוש ביגלל לעם־ישראל בשעתו
 שנים במשך כאשר המצרי״. ״הרודן במונח
 בכלי- אל־נאצר עבד גמאל תואר לא רבות

 בעל חי, כאדם הישראליים התיקשורת
 מתחלפות, מדיניות ועמדות משתנות דיעות

 ונסיונות, לבטים תוך דרכו את המחפש
 של ״היטלר צמאת־דם, כמיפלצת אלא

 לקבוע היה אי-אפשר — התיכון״ המיזרח
הז הוחמצו וכך נבונה. ישראלית מדיניות
שלום. לעשיית היסטוריות דמנויות

 הלשון. בידי ומוות חיים נאמר: כך על
בפינו. השגורות המלים מבחינת — הלשון

 במושג מעולם השתמש לא הזה הסולם
 מעולם השתמש שלא כשם המצרי״, ״הרודן
 משתמש שאינו וכשם ״המחבלים״, במושג
 זו לא ושומרון״. ״יהודה במושג לעולם
 השפה את משבש זה שמושג בילבד

 והשומרון״, ״יהודה להיות (צריך העברית
אידיאו ציווי בו שיש אלא הידיעה) בה״א
להת אפשר המערבית״ ״הגדה על לוגי.
 לתושביה להשיבה כדאי אם לשקול ווכח׳

 להחזיר אפשר איך לישראל. לספחה או
 עצם ? ושומרון״ ״יהודה הקרוי משהו

שלנו. זה :קובע במושג השימוש
 חבורת של במעשיה הגיון יש כן על

 העליון לבית־המישפט שעתרה המתנחלים,
 לא כלי־התיקשורת על לצוות וביקשה

 עתירה המערבית״. ״הגדה במונח להשתמש
 טוטאליטרי אופי בעלת כמובן, היא, זו

 אפשרית אינה כלל כזאת עתירה מובהק.
 בארצות־ או בבריטניה דמוקרטית. במדינה
 בישראל, גיחוך. מעורר הדבר היה הברית

 זר, ובארגנטינה בברית־המועצות באיראן,
בהחלט. טבעי נראה

 משרטטי־מפות, של לקשר הדבר דומה
 מזוייפת. מפה לפרסם ביניהם המסכימים

 אם מעשיו את לכלכל חייל יכול איך
 שיש במקום הר שיש מורה שלו המפה
 איך עיר? ששוכנת במקום ואגם עמק,
 שלם, ציבור או יחיד, פוליטיקאי יכול

 כלי־התיק־ כאשר נבונות, החלטות להחליט
? המציאות את מעוותים שורת

ה העולם 22923 הז




