
? ביירות בטבח ■האשמים מי 1
 פאלאנגות, המכונות כנופיות־המרצחים

חדאד. סעד המייג׳ר ו״לוחמי״
עודי מי

הח אשר ושר־הביטחון, ראש־הממשלד,
 פלסטינית אזרחית אוכלוסיה להפקיד ליטו

 שאומנו. אלה, כנופיות בידי חסרת־מגן
ישראל. על־ידי ושהולבשו שחומשו

ז עוד מי
 נקפו ושלא המתרחש על שידעו הקצינים

 להפסיקה, או הזוועה את למנוע כדי אצבע
הפוגרום. של הארוכות השעות 36 במשך

ז עוד מי ^
הישראלית. העיתונות

הרצחת
ירשת? וגם

 את מאוד מהולים ברגשות קורא אני
 ישראל עתונאי של הנרגשים המאמרים

בעיתו הראשיים המאמרים את הטבח, על
והזעם. והקיטרוג הגינוי דברי את נים,

 ז המקטרגים מי עצמי: את שואל ואני
ז הזועמים מי

 ומוסר, אמת אנשי הכותבים בין יש
 כמונו שהזהירו למילחמה, כמונו שהתנגדו

הש את כמונו שחשפו התוצאות, מפני
להם. הכבוד כל קרים.
 את שהצדיקו אותם — האחרים אך

 של לרגליו בעפר שהתפלשו המילחמה!
י  שהתחנפו אליל! ושהפכוהו שרון אריאל !

 השקרים כל על שחזרו בגין! מנחם אל
 שהעלימו !המעמיק מחקרם פרי היו כאילו

 השקר את ושהפיצו ביודעין האמת את
 לקטרג עתה יבואו כי להם מה — ברצון

י ולגנות
 בגין־ מדימום אתמול שהתפרנסו אלה כל

 וב־ בסקופים כך בשל שזכו שרון־רפול,
 למסיבות־ ובהזמנות מייוחדים ראיונות
 מניפוץ עתה יתפרנסו האם — קוקטייל

 אנשי- של בכבוד ויזכו בגידשרון־רפול,
 דעת־הקהל? ומנהיגי מוסר

ירשו? וגם הרצחו
מי______

הרוצחים?
אנו חולשות על העיקר. זה לא אך
 אשמת למחול. אולי, אפשר, כאלה שיות

 המכריע, ברובה ..הישראלית, העיתונות
יותר. הרבה ועמוקה גדולה

 הנאצים, זוועות ברבים שהתגלו אחרי
 ויכוח לא האשמה. לגבי הוויכוח התעורר
 יש מי את מאוד: מוחשי אלא מופשט,
 בנירג־ לשפוט יש מי את לדין? להעמיד

להורג? להוציא יש מי את ברג?
האמרי ובראשם — רבים טובים אנשים

 מי רק לשפוט אפשר טענו: — קאים
הזוועות, על שהחליט מי מעשים. שעשה

 את שמילא מי הפקודות, את שנתן מי
 אנשים לשפוט אי-אפשר אך !^הפקודות.

ל ש ב  שהטיף, מי שכתב, מי דיעותיהם. "
 בני* אינם ועיתונים ספרים שפירסם מי

עונש.
 נענש לא איש שהתקבל. העיקרון וזהו

 הם היהודים כי בעיתונים שכתב מפני
 שבהם סרטים שצילם מפני או תת־אדם,

 נושאי- עכברושים בדמות היהודים נראו
 שבהן קריקטורות שצייר מפני או דבר,

 אונסים עקומי-אף מכוערים יהודים נראים
 ״בעלי היו אלה בלונדיות. גרמניות נערות

דיעווד.
 מ- קטנים קלגסים להורג הוצאו וכך

 שנאמר ושטופי־מוח, פרימיטיביים אושוויץ,
 תודאדם, הם היהודים כי שנים במשך להם
 העמים, את מרעילים שהם פישפשים, שהם
 שיש גרמניה, את להשמיד זוממים שהם

 הארור היהודי הגזע מן אירופה את לטהר
הטהור. הארי הגזע את לקיים כדי

 שמעו הם בעיתון. יום־יום זאת קראו הם
 לא (עוד ברדיו וערב צהריים בוקר, זאת

 על-ידי להם נאמר כך טלוויזיה). אז היתד,
ומחנכי-הדור. מנהיגים ועיתונאים, סופרים
 ד,קלגס ורק אשמים, היו לא אלה כל האם
? אשם היה האיינזאץ־קומנדו, איש הקטן,

 הקטן הקלגס שבו במצב צדק יש האם
א צ הו  והעיתונאים הסופרים ואילו להורג, "
פנסיות מקבלים ובעושר, באושר עתה חיים

2352 תזה העולם

 כמחנכי־הדור, לכהן ממשיכים או ממלכתיות
 בכלי־התיקשורת מוסר ומטיפים כותבים

? הדמוקרטיים

קראו, לא זחדאד הפלאנגות ■רוצחי
ישראל. עיתוני את הסתם, מן

 לזוועות עדי־ראייה שהיו החיילים אבל
 והקצינים, קוראים. הם ובצברה, בשאתילא

 הנורא, השישי ביום אצבע נקפו שלא
 הדיווחים את שקיבלו והמנהיגים, קוראים.

קוראים. דבר, עשו ולא
 התנהגות שאיפשרו הנפשיים, הדפוסים

 על־ידי עוצבו הטבח, פני מול זו נוראה
 ותוכניות שידורים ידיעות, מאמרים, אלפי

 שהיה מי וכל ובטלוויזיה. ברדיו בעיתונים,
 אחרון כמו אשם אשם. הוא בכך, יד לו

בפלאנגות. הרוצחים
 לשלול שנים במשך שעזרו מי אשמים

 מי האנושית, דמותם את הפלסטינים מן
 לפישפשים, למיפלצות, לתת־אדם, שהפכום
לחיות.

 שנים במשך וכתבו שדיברו מי אשמים
 ״מחנות המחבלים״, ״מנהיגי ״מחבלים״, על

 מאות כאילו — המחבלים״ ״קיני המחבלים״,
 הפלסטיני, העם של המדיניים המנהיגים

 ורבבות הפלסטיניים, הכוחות לוחמי ואלפי
ומוס הפלסטינית הלאומית התנועה פעילי

הפקי המורים, האחיות, הרופאים, דותיה,
הפלס הגברים אלף ומאה הכלכלנים, דים,

הפלס הפליטים מיליון וחצי בלבנון, טינים
 נשים וילדים, זקנים ארץ, באותה טינים

 אחת חבורה אלא אינם כולם — וגברים
פושעים. זדים, טרוריסטים, ״מחבלים״, של

 רק לא העיתונים, כל עורכי אשמים
 ג׳רוסלס גם אלא אחרונות, וידיעות מעריב

 יום, מדי שנים, במשך אשר והארץ, פוסט
 על דיברו החדשות, של הראשון בעמוד

ה ״במחנות שהופיעו המחבלים״ ״מנהיגי
 וש- מחבלים״ ״כינוסי ושכינסו מחבלים״

 או המחבלים״ של ב״בתי-החולים ביקרו
הו ושנתנו המחבלים״, של ב״בתי־הספר

בעולם. המחבלים״ של ל״נציגויות ראות
 ב־ אי־פעם שהשתמשו מי כל אשמים

 כשהם ״מחבלים״ טעון־הרגש מושג־ההסתה
 למיפלגות פלסטינית, לאוכלוסיה מתכוונים

 פלסטיניים. אזרחיים ולמוסדות פלסטיניות
 ״טרוריסטים״, רוצחים, הם ״מחבלים״ כי

מוות. ודינם
 ״מחנות על אי־פעם שכתבו מי אשמים
 למחנות־ היתד, כוונתם כאשר מחבלים״,

 דור, מלפני ארץ־ישראל מגורשי פליטים,
 אלפי מאות של דמם את התירו בכך כי

וגברים. ילדים נשים,
 מחבלים״, ״קיני על שכתבו מי אשמים

 חיות־טרף, של במאורות מדובר היה כאילו
 ו״כינים״). ״קינים״ במילים מישחק (ותוך

 נהרגים מחבלים בשבי. נלקחים חיילי-אוייב
במקום. בו

 ״לטהר״, במילים שהשתמשו מי אשמים
 שדיברו מי להרוג. היתד, הכוונה כאשר

 כאשר החגורה״, ״הידוק ועל ״כתישה״ על
 של ללא־אבחנה להשמדה היתה הכוונה
 מי עיר. בהפצצת וילדים נשים גברים,

 ״לחסל״ ״לבער״, כמו במילים שהשתמשו
ל לקרוא שלא כדי מילות־תועבה, ושאר

 להרוג, והמבעית: המפורש בשמם דברים
לקטול. לרצוח,

 הנוראה התופעה על פעם לא עמדתי
 הנעשית רצחנית, שטיפת־מוח של הזו

 בתל-אביב וממוזגי-אוויר נוחים בחדרים
 שלא טובי־לב, עיתונאים בידי ובירושלים,

 וכלבים, ילדים האוהבים זבוב, להרוג יכלו
 במסיבות-קוק- נחמדים חיוכים והמחייבים

בלתי־נמנע. טבח מכינים שהם ידעתי טייל.
ה ביום שהיו והקצינים החיילים וכל

 — שעשו מה ושעשו והשבת השישי חמישי,
 יכולים — עשו שלא מה עשו שלא או

 וארוכה, גדולה מאשימה, אצבע לשלוח
אלה. ועיתונאים אלה עיתונים לעבר

 יכולות מילים פנימי. הגיון יש למילים
 על אסון ולהמיט לגרש לרצוח, להרוג,

 ״יהודה על כיום שכותב מי המוני-אדם.
 על לכתוב תחת וחבל-עזה״, ושומרון
 המערבית הגדה של הכבושים השטחים

 אלה, שטחים לסיפוח מוביל ורצועת־עזה,
ח מלווה שיהיה ר כ ה וב בפוגרומים ב
להת היום, בבוא יבואו, ואל המוני. גירוש
אחרים. להאשים לזעוק, רגש,

השערים: כתבות

ת ו מ מ ו ק ת ה ה
 אי־פעם שנערפה כיותר ,הגדולה כעצרת־הסחאה

 כקישוט הסיפלגתיים הנואמים שימשו כישראל,
ישרא תופעה שהפגין הקהל, היה !הגיבור כלכד.

 ידעך לא אם עממית. התקוממות :מובהקת לית
 הממשלה את ויפיל יסהוף הוא הציבורי, הגל

המתנדנדת.

ר קו ח 1 ל
 ליד שרון כיקר מדוע

 במהלך ההריגה גיא
 נמשכה ומדוע הטבח,
 שעות? 24 עוד הזוועה
 172.מציג הזה העולם
 שאלות
 ודורש
 לחקור
אותן.

האמיצים
 סיצ־ !עמרם תת־אדוף

 של ומורהו מפקדו נע,
 בעירך הלך גבע, אלי
ה אהדת פקודו. כות

ה לחבריהם קצינים
 את דוחקת מתפטרים

 אריק
 שיחן

 קיצו אל
הפוליטי.

ת אש ר צ בו
 הערבים נצרת תושבי

 אבד לעצרת התכנסו
 המישטהה ומחאה.

 באש, פתחה התערבה,
 ד קטן, פוגרום ערכה

 לא כי ״ירינו טענה:
 היה
 לנו
גאז

!■מדמיע

והסיבות המביס
 ישראל סילחמות משבע אחת לכד

מסיבו השונות מוצהרות, עידות
תח האמיתיות. תיהן
היסטורי־השוו־ קיר
ה־ החללים, עד אתי

התירוצים. מטרות,

שר נשיא ב
 סעדו ורעייתו ננגן יצחק הנשיא

למ סינית, כמיסעדה
 לא שהמיסעדה רות

ה הכשר את קיכדה
רבנות.

ערבייה

 מדכר !תזה ל,העולם חושפני בראיון
 המצב עד סובול יהושע המחזאי
 !מזהיר כישראל, החמור המוסרי

ו השמדת״עם מפני
כ עוסק ״אני טוען:

פוליטי!״ תיאטרון

זונה!״ ״אני
י •הודייה או

 היהודיה שאמה ישראלית, נערה
 ושאביה בעזה 1כ־ו<יוו התגלתה

בעיקבותי־ כא הערכי
 מטיחה והתגייר, הן

9^ ) *  :הישראלית כהכרה ■
• סובלת:מאפלייה׳ ,אני

 היא שנים ארבע לפני
 ״איני :בלהט טענה

סו היא והיום ׳׳ !זונה
״ מזה! נהנית ״אני דה:

תשנו״ב קולנוע
שח כימאים, סרטים,

וכיש הצלחות קנים,
מדוו השנה. שד לונות
פיינרו. ודן עדנה חים:

המרעילים
ל־ חדש פטנט

 סיכסזכי פיתרון
בתל־ שכנים
ה־ פקחי :אביב

ל כאים עיריה
 פי עד הרעיל,
 את הזמנה,

 של חיותיהבית
המתקוטטים.

€ !>

מלובנת סכץ
ה של כגופה לכוויות גרם מי

 עצמה היא צעירה?׳
 שרצה מאהבה, או

? תכשיטיה את לגנוב

ת 29 ב
 והיפית ילדת־מעברה של וידוי,ה

 לאשת־עסקים, שהפכה
השלי שטרם צעירה

נשיותה. עם מה

□: מדורים ׳ ו ז בו ?
4 תשקיף
5 במדינה
14 אנשים
16 בלונים

 ברית־ ברינונייה, — קטן עולם
17 ולבנון המועצות
 את נדגרש ■גוטרמן יעקב — פורום

21 למידבד בגין
22 ■תפוגווס על — מיכתבים

24 תשבץ
28 מאזניים מזל — הורוסקופ

31 שהיה הזה !העולם היה זה
33 גבע אלי על — אישי יומן

35 בעולם אנשים
46 מיקצועי מסאד — לו לה לי

34 נייר של נסר
62 המרחלת רחל

66 שידורים מדריך
 67 בן־ישי רון של השקרים — שידור

 מילוא, רוני - אומרים הם מה
 ברמן, יצחק נאצר, ריאד הרניק, רעיה
68 מאניהון וג׳וליאן ברתנא מגי

 נבון אופירה - ישראל לילות
70 כתוון בלהקת

 הידועה - ושב עובר השבץ
74 כשואה בציבור
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