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עיתונאית. סיקור בעבודת כשהיה שנים
 לצאת העיתונאים את מגבילים כאשר

 שנשאר שמה הרי חומר, ולהביא לשטח
 זרה, מעיתונות ידיעות לקבל הוא להם

 ורדיו טלוויזיה שידורי ידיעות, מסוכנויות
בישראל. ומאמצעי־התיקשורת זרים

הרוב
נפסל

ר ל ר מ  .לאי־ מובא לפירטום המיועד חו
 שהוא מד. על הסיפורים הצנזור. שור ״■

גיחוך. מעוררים מאשר הוא ומה פוסל
 עמודים 400 שולח מאל־ביאדר, חזמו,
 ״הם .75 לבסוף לו שישאיר כדי לצנזור

 במצב- בעיקר תלוי זה הכל. מצנזרים
 אחת לא שם. שעובד מי של הרוח

 וקאריקא- סהור סיפרותי חומר מצנזרים
בביי שצולם הפצוע, הילד תמונת טורות.

 רונאלד המילחסה בזמן קיבל ושאותה רות
ש תמונות לסירסוס. אצלנו נפסלה רגן

 התירו לא הישראלית בעיתונות הופיעו
 ביירות את עזב כשערפאת אצלנו. לפרסם

 של תמונה פורסמה באתונה, והתקבל
ב- שם ראש־הממשלה עם שלו הפגישה

 התמונה עם העיתון את שלחנו אד־קדס.
 לראות דורשים הם אותה. צינזרו ואצלנו

 להחליט בדי שלנו, הציבעוני השער את
אותו.״ לפרסם אפשר אם

 כרכז- גם המשמש אבו-זיאד, זיאד
 .צנזורה בערבית: אל־פג׳ר של המערכת

 טיבעי. דבר כבר היא הערבית במהדורה
 האנגלית במהדורה מצנזרים הם היום אבל

 שהגשנו הגליונות באחד לדוגמה שלנו.
 עמודים 26 מתוך שניים רק לצנזורה,

ב לפירסום. אושרו לא האחרים עברו.
ומצנ הגיוניים, מאוד כרגע הם עברית

 מפני אולי לצפות, שאפשר מה את זרים
 מקווה אני הישראלי. לקהל פונה שהעיתון
יימשך.' הזה שהמצב

 טוויל, ריימונדה עם העובד אבדעייש,
 לכתוב יכול .אני מקרוב. הנושא את מביר

 שקורה מה על לא רק בעולם, דבר כל על
 לבעיות שייך זה כי שלי, לחלון מתחת

 מאה יש מקומיות חדשות על ביטחץ.
 אש״ף על פרשנות מאמרי צנזורה. אחוז

 עם נפגש מי אש״ף, על חדשות נפסלים.
 ולעיתים כן לעיתים תלוי. זה והיכן, מי

 מקומי, חינוך בעיות על חומר שלחנו לא.
 הזרים. המרצים לבעיית בלל קשור שלא

 גליו־ שלושה רק יצאו לפירסום. נפסל זה
של כרכים שלושה כבר לנו ויש נות

:והילדה ערפאה
לא החרטות

 אזהרות.״ ושתי שנפסל חומר
 עב ש מאל־ יעיש מחמוד של למישרדו

מהצנזור, חריפים מיכתבים יונדיום מגיעים

אסורה תגגונה
מובנות

תונות : עי ם י ד ב כ וווו׳? ולי ב
 המיזרחית בירושלים הודפסו ששת־הימים מילחמת רב

 שנוסד פלסטין, היה ביניהם והוותיק הראשון יומונים. שלושה +
 השני, אל־עיסא. עיסא מיפו, פלסטיני על־ידי ,1911 בשנת כבר

 שני .1934 בשנת ביפו שאנטי איברהים על-ידי נוסד אל־דיפא,
.1948 מילחמת אחרי בירושלים הופעתם את חידשו אלה עיתונים

 1955 בשנת בירושלים נוסד אל־ג׳יהאד, השלישי, העיתץ
 באותו אבו־זולוף. ומחמוד אל־שריף סלים יעיש, מחמוד על־ידי

אל־נזנר. בשם יומי עיתון ברבת־עמון הופיע זמן '
 ושבועונים יומונים קצרות תקופות במשך הופיעו להם בנוסף

 פלסטיני עיתון הופיע מצרי, שילטון תחת שהיתד, בעזה. שונים.
אכבר. בשם ״ומי

 מישרד־ההסברה הוציא ששת־הימים מילחמת לפני קצר זמן
 סיספר צומצם בך עיתונים. להוצאת חדשות הוראות הירדני

 ברבת־ שהופיע אל־דוסטור, נקרא האחד !בלבד. לשניים העיתונים
 חדש, ויומון ואל־נזנר פלסטין העיתונים של שילוב והיד, עמון

ואל־ג׳יתאד. אל־דיפא של שילוב שהיה (ירושלים), אל־קדס
 אחר- קצר זמן להופיע. העיתונים פסקו המילחמה בעיקבות

 עובד (אז קיפחי דויד מישרד־החוץ סנכ״ל שפשמש מי סנה כך
 עזרה להם והציע אותם כינס הוא הירושלמים לעורכים המוסד)

 אחרי סירבו. הם העיתונים. של מחודשת להוצאה ישראלית
עצמי. ׳במימון עיתונים להופיע התחילו זמן־טה

— אל־פג׳ר
לשוני תלת

* כז ף ת ר ו נ תו עי  כי אם במיזרח־ירושלימ הוא הפלסטינית ה
 ירושלים בממרח עזה. ברצועת הקוראים עם הדוק קשר יש ■י'

 (השחר). אל־פג׳ר הוא ביותר הפוכר יומונים. שלושה מודפסים
 עורכו .1972 באפריל 7ב־ הופיע בערבית שלו הראשון הגליון

 הופיע בתחילה .1974 בשנת שנחטף נאצר, נאצרי יוסוף היד,
 15מ־ בשבוע. פעמיים אחר־כך שבת. בימי כשבועת אל־פג־ר

 השבוע ימי בכל עמודים שישה וכלל כיומון, הופיע הוא ביוני
 יומיים עמודים לשמונה גדל הוא 1978 ממרץ בשבת. ושמונה

 העמוד מישראל. ומידע נשים לספרות, מיוחדים 'מוספים עם
פרסו בעיתון פלסטיניים. לגושאים מוקדש העיתת של הראשת

 אל- מאמת הוא בערבית העיתון של האחראי העורך רבות. מות
במעצר־עיר. משנתיים יותר מזה המרותק מייד,

 במתכונת באנגלית, גם אל־פג׳ר מופיע 1980 באפריל 23ה־ מאז
 התחיל הוא 1982 בספטמבר חורי. סמאן הוא עורכו שבועת. של

 אבו־ זיאד האחראי עורכו בעברית. כדו־שבועת גם לצאת
כשבועון. יופיע הוא בקרוב זיאד.

 בשם ולתרבות לספרות ידחת מופיע 1980 ספטמבר מאז
 16 בן כירחון החל הוא הספרותי). (השחר אר־אדאבי אל־פג׳ר
 עלי הוא האחראי עורכו עמודים. 140 מחזיק הוא וכיום עמודים.

אל־חלאיילי.
 העורך נם שהוא אל־פג׳ר, פירסומי של הראשי העורך

 הצד את רב בכישרת שמנהל ומי הערבית למהדורד, האחראי
 במיקצועו. רוקח סניורה. חנה הוא המערכת, של והכספי המינהלי

 1947 בשנת פלסטין את שעזב פלסטיני הוא העיתת של המו״ל
עג׳לוני. סול שמו בארצות־הברית. מתגורר וכיום

 וכתבים המיזרחית, בירושלים צוות יש התלת־לשוני לעיתת
 יש ואירופה. ארצות־הברית ישראל, הרצועה הגזה, ברחבי

ובית-דפוס. אדנית צילום, מחלקת להם

חדשות,

 ארכיון וברצועה, בגדה כתבים לאל־שעב באל־ג׳יהאד. שותף
 ומוקדש סירסומות יש בו גם עמודים. 8ל־ יגדל בקרוב ובית־דסום.

הברה. לבעיות נרחב מקום
 התחיל הוא אל־קדס. היה ׳67 אחדי שהופיע הראשית העיתת

 גדל אחר־כד עמודים. שישה בן ביומון 1968 בשנת להופיע
 צוות לו ויש מוכנויות־ידיעות עם בשיתוף עובד הוא לשמונה.

 מחמוד הוא היעיתון ובעל העורך הגדה. וברחבי בירושלים
 עמודיו ומיספר אופסט לשיטת העיתון יעבוד בקרוב אבדזולוף.

יגדל.
 בשיר משנתיים וותר של ממעצר־בית שוחרר כחודש לפני
 אוריינטציה בעל שמעת (החלוץ), טליעה אל עורך ברע׳ותי׳

 יום מדי ,1978 בפברואר 27ב־ לצאת החל עיתונו קומוניסטית.
מקו בחדשות מתרכז העיתון עמודים. 12 בן כשמעון חמישי,

 מיקצועיים, לאיגודים מיוחד מדור בו יש וכתבות. ניתוחים מיות׳
 מוסף בלתי־סדיר באופן מופיע כן ולנשים. לסטודנטים לעובדים,
 אליאס הוא העיתון של הראשי העורך סוציאליסטיים. לעניינים

ומתרגמים. כתבים עורכים, של צוות עובד ומסביבו נאצר׳
 (הנזינשר). אל־מית׳אק הוא רביעי יום בכל המופיע אחר ׳שבועון

 עמודים. 12 מחזיק והוא ,1980 בפברואר 15ב־ הופיע ראשון גליון
 צוות לו ונם אל־כטיב, עלי מחמוד הוא הראשי ועורכו בעליו

ומתרגמים. כתבים עורכים,
 אל־ג׳דיד אל־אסבוע בשם שבועת של בעליו הוא סניורה חנה
 הגלתן אל־ראייס. זוהיר הוא הראשי העורך החדש). (השבוע
 בלתי- באופן הופיע הוא בתחילה .1979 בשנת הופיע הראשון

 עמודים 16 רביעי, יום בכל מופיע הוא 1982'תחילת מאז סדיר.
ותרגומים. ניתוחים לעומק. כתבות של

 ראשון גלית יחסית. חדש שבועון הוא (האחדות), אל־וחדה
סייד. פאהוד הוא הראשי ועורכו 1982 בפברואר 20ב־ הופיע

ספרות,

ס, חי תו תרגומים ני
ה בן יומת היד, אחדות שנים במשך .1972 י י ביוני 21ב- הופיע (העם) אל־שעב של הראשון גליון ך מ ר  עמודים, א

 מקומיות לחדשות מיוחדים עמודים עם לשישה, נדל ואוזר־בך
 על למידע הראשת העמוד מוקדש כאן גם מהעולם. ולחדשות

הפלסטינים.
 כבר לעירו מרותק הגייה, אכרם העיתת׳ של האחראי העורך

 הראשי והעורך העיתון בעל ממלא מקומו את משנתיים. יותר
כשהיה ,1967 לפני עוד בעיתונות קשור שהיד, יעיש, מחמוד שלו,

ומדע תרבות
ע6 שנת ף*  בגדה. הראשץ הספרותי העיתון להופיע התחיל מ
 התחיל הוא הפוליטי). (הגורן אל־סיאסי אל־ביאדר שמו ■י*

 דו־שבועון כיום הוא זה עיתון עמודים. 64 של בפורמט להופיע
בעליו. גם שהוא חאזמו, ג׳אק הוא הראשי ועורכו ביותר, מבוקש
 אל־ את להוציא צוות אותו התחיל 1981 באפריל 1ה־ מאז
 כדר״שבועון, יוצא הוא 1982 מרץ מאז כירחת. אל־סיאסי ביאדר
 בניתוחים עוסק הוא ציבעוניים. שערים עם משובח נייר על מודפס
מדע. ולענייני לנשים מדורים בעל והוא לעומק

 (התורן) אל־שראע הוא ואמנות תרבות לענייני אחר ירחון
 במאי 1ב־ הופיע ראשון גליון אל־אסאלי. מרואן היד. שעורכו

 מוחמד הירחון את עורך ומאז ׳1980 בשנת נפטר העורך .1978
בישראל. אירועים לסיקור מיוחד מקום בירחון אבו־ליבדי.

 (הסופר). אל־כאתב הוא ואמנות תרבות לספרות, נוסף ירחון
 בספרות, עוסק הוא עמודים. 66 ובו ,1980ב־ יצא הראשית הגלית

 אל־אסאד, אסאד הוא ועורכו בעליו ושלום. סוציאליזם פילוסופיה,
עמודים. 100 בן לירחון להגיע היא ששאיפתו

 ריבעון מוציאה מאל-בירה יאל-אוסרד, עיסא של אגודת־התרבות
 העיתון שם זאת. מאשר הצנזור כאשר — ותרבות חברה לענייני

 הכיבוש בשנות ותרבות). (חברה ואל־נזג׳תמע אל־תראת׳ הוא
 ביניהם שוגים. ומגזינים עיתונים זמן-מד, אחרי ונעלמו הופיעו

ובבית-לחם. בעזה שהודפסו עיתונים גם
 בשנת טוויל. דימונדה היא בגדה ביותד המוכרת העיתונאית

 שירותי־עיתונות־ את קארעץ איבדהים עם יסדר. היא 1977
 בגדה. הראשונה סוכנות־ז,ידיעות שהיא (פי־פי־אס) פלסטינית

 לכתבים וברצוןעה נעדר, אירועים על מידע מפיצה הסוכנות
 תחנות־טלוויזיה זרים. ועיתונים כתבים ערביים, עיתונים מקומיים,

 של ושבועיים יומיים בולטיגים מוציאה הסוכנות ותחנוודרדיו.
 בשטחים. ד,נעשה על ואנגלית עברית ערבית׳ מעיתונות תרגומים

 המימשל — הטיסה טלקס. היעדר הוא המישרד של הבולט חסרונו
התקנתו. את מונע הצבאי

 חדש, שס׳עון קצרה תקופה מזר. לאוד יוצא זה במישרד
 המו״ל הוא וקאחע׳ן העורכת, היא רימונדד, (השיבה). אל־עודה

 בעניינים עוסק והוא ציבעוני הוא השבועון האחראי. והעורר
פוליטיים.

9X1^י*

 השאר בין מוזהר הוא בעברית. הכתובים
 כאשר לפירסום שאושרה ידיעה, פירסום על

 מצנזרים הם ״לפעמים לבדיקה. נשלחה
 ישראלי. בעיתון שהופיעה ידיעה אצלי

 רשיונות על המישמר מער ידיעה לקחתי
 להיפגש ביקשתי לי. פסלו בגדה. בנייה

 יגאל המינהל, ראש של ממלא־מקומו עם
 ממני. התחמק הוא פעמים שלוש כרמון.
 או הישראלי ברדיו המשודרות ידיעות

 מצנזרים בעברית הישראלית בטלוויזיה
אצלנו.״

 בדרך־כלל מצונזר אל־טליעה בשבועץ
 האחרים, בעיתונים מהחומר. אחוז 75

 אינו המצב ומאגאזינים, שבועונים יומונים,
טוב. יותר

לעיתו הנוגע בכל ביותר קפדן הצנזור
 ברגע פוסל הוא אחת לא הפלסטינית. נות

 העיתון כן. לפני שאושר חומר האחרון
 במקו־ לבנים חללים להשאיר רשאי אינו
 הספיקו לא ואם פסלה, שהצנזורה מות

מוז- העיתונים בעלי החללים, את למלא

חזסו עיתונאית
לנשים פתוחה דלת

 הבעיות ומתחילות — אזהרות שלוש הרים.
הצבאי. המיסשל עם

שבועיים, למשך עב ש אל־ נסגר 1980ב*
 הצנזורה. הוראות את כביכול הפר כי
 ד ימים לעשרה אל־פג׳ר נסגרו 1981ב-

 אל־פג׳ר דומה מסיט־, לחמישה, אל־קדם
 הוראת על-פי שעבר בחורף נסגר אף

דופן. יוצאת הוראה — מישרד־הפגים
העי בעלי את מכריה הצבאי המימשל

 שלהם רישיונוודההפצה את לחדש תונים
חודשים. שלושה בכל

 העיתונים תכני על שמופיע מה בל לא
 הקוראים לשאר מגיע במיזתדירושלים

 להפצה אסור אל־טליעה ברצועה. או בגדה
 באופן להפצה נאסרו 1980 בשנת בגדה.

 אחדים. לשבועות ואל־פג׳ר, אל־שעב זמני
 להפיץ אי-אפשר שוב 1982 יוני מחודש

מה גורל הגדה. ברחבי אל־שעב את  ת
 את גם אך הפוליטי, אל־ביאז־ר את פוקד

 בתכנים למצוא אי־אפשר הספרותי העיתון
המיזרחית. לירושלים מחוץ

 אך בגדה, להפצה רשיון אין עודה לאל־
 את בפועל. הפצתו את מונעים לא גם

)58 בעמוד (המשך
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