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 תלאות על הבריטי סרט־התחקיר
ב שהוקרן פוקלאנד, במילחמת העיתונות
 עורר שבתיים׳ לפני הישראלית טלוויזיה

ישראלי. עיתונאי כל בלב אסוציאציות
הברי העיתונאים התנסו שבהן הצרות

 כוזב מידע הפצת מידע׳ העלמת — טיים
הת צנזורה. הרישמיים׳ הדוברים על־ידי

 — הפוליטיקאים לצורכי המידע אמת
 קיימות הן לנו. גם היטב כולן מוכרות
שראל  בבריטניה. כמו ^בי

י  ברי־ היו בסרט שהופיעו הטיפוסים כל י
 בשינוי היה די אך — אופייניים טיים ד

 אנחנו לישראלים. להפכם כדי קל קוסמטי
 לסלף המוכן העיתונאי כולם: את מכירים

 ;המולדת״ את ״לשרת כדי האמת את
 לשילטונות עצמו את המוכר הצבאי הכתב
הממ הדובר מועדף: יחם תמורת הצבא
 דבר: אומר אינו שלעולם החלקלק שלתי

 בתידרוכים שקרים המפיץ הבכיר הפקיד
 ידיעות זעונז(ת) ראש-הממשלה :אינטימיים

 כל את לעצמו(ה) המפקיע(ה) אך רעות
ב הרואה קצין־הצבא הטובות: הידיעות

 כי המאמין הצנזור :מיטרד עיתונאים
האדיב. את משרתת שהיא ידיעה כל

 עולמיות תופעות הן שאלה נראה
 הנימוקים מבול מול ביעיתות־מילחמה.

 ב־ פירסום־אמת נגד והצבועים האמיתיים
 נימוק רק החופשית לעיתונות יש *רילחמה,

לדעת. האזרח של זכותו דחידי: אחד י
 כאשר תיאורטית. גישה זוהי לכאורה

 המולדת כאשר ונהרגים׳ נפצעים חיילים
 מופשטת לזכות יש ערך אמה — בסכנה
 חשובה זו זכות למעשה, אך ז שכזאת

 את למנוע יכולה היא רק כמוה. מאין
 המתגברת לרודנות, ההתדרדרות סכנת
 למנוע יכולה היא רק מילחמה. בימי תמיד

הרפת קלות־דעת, חוסר־אחריות, רשלנות,
 סכנות, ועוד ועוד פישעי־מילחמה קנות,

 בימי־מילחמה, דווקא ראשיהן את המרימות
 והרבה נעלמות סיגבלות הרבה כאשר

מתערערות. מקובלות נורמות 4 -י222—* 1 לא־דרך ^ ^
 פוק- מילחמת בין העצום ההבדל

העי מבחינת מילחמת־הלבנון, ובין לאנד
הגיאוגרפית. במציאות נעוץ היה תונות,

 מכל רחוקה היתד, היבשתית חירת־הקרבות 1 ים, בלב שט הבריטי כוח-המשיסד, *
 הבריטים. העיתונאים תיקשורת. של מרכז

להת נאלצו הקרבות׳ את לסקר שביקשו
 שם לכודים והיו באוניות־המילחמה, ארח

 שלטו וחיל־הים הצבא דבר. לכל כשבויים
שלהם. אפיקי־התיקשורת כל על לחלוטץ

 להעביר פיסית אפשרות להם היתה לא
 הצבאיים, השילטונות באמצעות אלא חופר
 כפי עיניהם. כראות בחומר עשו ואלה

 היו שנעלמו, כתבות היו בסרט. שנאמר
 שמצאו והיו המילחמה, אחרי עד שעוכבו

 והגיעו הבריטי מישרד־הביסחון בעיני חן
עין. כהרף ליעדן

 אפשרויות שרון אריאל בידי היו אילו
מצ הייתה ׳שמילתמת־הלבנון יתכן כאלה,
 לא הזוועות כביר, כניצחון כיום טיירת

 והזרה הישראלית ודעת־הקהל נודעות. היו
השילטונות. גירסת את מקבלת היתה
ה- התנהלו כאשר בעבר. כך היה זה
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 לא כתב ואף למשל, בדרום־סיני, קרבות
 כמו יחידים, (מלבד לשם להגיע היה יכול

 הצבא בעזרת אלא הזה) העולם כתבי
 כתבים בדיווח. לשלוט היה ניתן ובחסותו.

 ״קציני על־ידי שהובאו לאן הובאו זרים
תוצרתם. על שליטה והיתה קישור״,
 מילחמת־הלבנון, את שרון תיכנן כאשר

המצי תהיה שם כי בחשבון הביא לא הוא
 זאת לחלוטץ. שונה התיקשורתית אות

הגדולה. טעותו הייתה
 תיקשורת. של צומת היא עצמה ביירות

ה גדולה, עיתונאית מושבה בה יושבת
 שצה״ל ברגע מעולים. זדים כתבים כוללת

הזר לאלומת נכנס הוא זו, לזירה התקרב
העולמות. התיקשורת של קורים
 קטן טבח לבצע שאפשר מישהו חשב אם

ה בשאתילא ר ג מ  ירגיש שהעולם מבלי ו
 התפוצץ העניין זו. מציאות ישכח הוא בכך,

 הזרים לעיתונאים תודות העולם ברחבי
 עוד כך על שמע העולם וכל בביירות,

 מכשיר־ את הפעיל בגין שמנחם לפני
הבי־בי־סי. דיווח את ושמע שלו הרדיו
 שבאו והמקומיים, הזרים העיתונאים גם

 יכולת בעלי היו הישראלי, הצד מן
 ביקורת הפעיל צה״ל אמנם, רבה. דיווחית
 מישראל להגיע היה ואי־אפשר פיסית.
 חסותו. ותחת צה״ל באמצעות אלא ללבנון

 עיתונאים של להקה לרסן מאוד קשה אך
ה בימים ונחושי־החלטה. צמאים־לסקופים

 העולם כתבי (וגם רבים הגיעו ראשונים
 בלי בדרך-לא־דרך, זירת־הקרבות אל הזה)

 אלה דרכים כשנחסמו גם צבאיים. אישורים
 היה אי-אפשר כי עד גדול, כה הלחץ היה

ולדווח. לראות להגיע, העיתונאים מן למנוע

זרקורים
במילחמה

ת כמד מ ח ד  מילחמת־ ויאט-נאס. מי
 של הזרקורים אור תחת התנהלה הלבנון

 סוג זהו והעיתונות הרדיו הטלוויזיה-
 מתכנני־ לכל ומוטב מילחמה, של חדש

 מילחמת בחשבון. זאת להביא הסילחמות
 מילחמת־ זו. מבחינה חריגה היתד. פוקלאנד

הכלל: עתה היא הלבנת
 מאוד טיפש קצין או פוליטיקאי רק

 מיל- לנהל בימינו שניתן עצמו את משלה
 להביא מוטב סודיות. של מעטה תחת חמה

 ולפעמים ימים, תוך ייוודע שהכל בחשבון
 דעת- של תגובתה דקות. ואף שעות תוך

 עתה הפכה והעולמית המקומית הקהל
 — המילחמה של המהותיים המרכיבים אחד
 האפשרות קודמת. תקופה בכל מאשר יותר

מצטמקת. מערכת־הדיווח את ״לנהל״
 מבחינות כישלת היתד. מילחמת־הלבנון

 נוסף אך וצבאיות. מדיניות — רבות
 וכישלון תיקשורתי, כישלון היתד. כך על
 אי- הכישלונות. שאר כל את הגביר זה

 שרון כמו שאנשים לכך לצפות היד. אפשר
 מנחם אך מראש. זאת יבינו איתן ורפאל
 היה אמן־התיקשורת, עצמו שהוא בגין,
כראוי. תיפקד שלא יתכן זאת. לתפוס צריך

 מונעים בשמיים שלווייני־הריגול כשם
 מיבצעית, סודיות של אפשרות כל עתה

האפ את לווייני־התיקשורת מונעים כך
ה השתתפותה בלי מילחמה לנהל שרות
העולמית. דעת־הקהל של צמודה
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