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 .מי שקורא השבוע את עיתוני ישראל,
יכול לקבל את הרושם כאילו היו כולם ,כמעט
בלי יוצא מן הכלל ,נגד מילחמת־הלבנון.
לניצחון יש אבות רבים ,הכישלון הוא יתום.
אם כן ,ברור לחלוטין כי מילחמת־הלבנון היתה
כישלון מוחץ .כי כמעט שלא נמצא השבוע אף
אדם אחד בכלי־התיקשורת שהודה בכך שתמך
אי־פעם במילחמה.
התמונה האמיתית שונה ,כמובן ,לגמרי.
במקום אחר בגליון הזה )ראה עמודים 10־(11
מופיעות כמה מן ההתבטאויות של עיתונים
ופרשנים ,שהתפרסמו בימים הראשונים של
המילחמה ,כאשר היה עדיין נדמה שהיא
״פופולארית .אז נערכה התחרות בין העיתונאים
על הזכות לנגוע בחלק מסויים של האנאטומיה
של אריאל שרון ,מלך ישראל.
האמת הפשוטה היא כי בימים הראשונים של
המילחמה היה רק כלי־תיקשורת אחד ויחידי
בישראל כולה שהתנגד למילחמה בלי חוכמות,
בלי תירוצים ,בלי הסתייגויות :שבועון זה .אף
עיתון ושידור אחד לא הזכיר אמת זו השבוע .וזה
טיבעי .כל הפרשנים היו כה עסוקים בטישטוש
העיקבות של עצמם ,עד כי לא היה להם פנאי
לזכור זוטות שכאלה.

מאמרי זימדי
ושכר סמחט
י התנגדות ״העולם הזה״ קדמה בהרבה
למילחמה עצמה .היא היתה מבוססת על מידע
מוצק.
העולם הזה ) (2300פירסם את תוכנית־
המילחמה ומטרותיה בדיוק נמרץ ,תישעה
חודשים לפני שפרצה .הגילוי היה מבוסס על
מחקר מוסמך ,שכלל מידע על ההתבטאויות של
יוזמי המילחמה בחוגים המצומצמים ביותר .לא
יכולנו אז ,וגם איננו יכולים כיום ,לפרסם כיצד
,קיבלנו מידע זה ,שלא היה מוסמך ממנו.
במשך תישעה חודשים ,עד לפרוץ המילחמה
עצמה ,הזהרנו שוב ושוב מפני המילחמה הבאה,
תוך פירוט הכוונות ,המטרות ,האשליות
והפירכות .אף עיתון אחד בארץ לא תמך בנו
במערכה זו.
כאשר פרצה המילחמה ,בדיוק לפי המתכונת
שהזינו ,השתררה בכלי״התיקשורת אווירה של
הידד .עיתוני האופוזיציה־כביכול נדבקו בה
בדיוק כמו עיתוני הקואליציה ,כשם שעסקני
המערד צעקו.הידד!״ בדיוק כמו עסקני הליכוד.
הפיטפוטים על  45הקילומטרים ,שבהם מנסים
י עתה ראשי המערך להעלים את חרפתם ,נשמעו
אז אחרת.
לא הסתפקנו במילחמה זו בפרשנות מרחוק.
ראינו את תפקידנו העיקרי בהשגת המידע
המוסמך ,שיאפשר דיווח רצוף ופרשנות נכונה.
שעות מעטות אחרי שצה״ל עבר את הגבול
צפונה ,דהרו אחריו חברי מערכת זו .בדרך־לא־
דרך ,בצורה חוקית ולא־כל־כך חוקית ,הם מצאו
את דרכם אל היחידות הקרביות המתקדמות.
במשך כל ימי הלחימה שהו צוותות העולם
הזה ,כתבים וצלמים ,בקרב הצבא ,כשהם צמודים
למאורעות ולמצב־הרוח .גם אני עצמי ראיתי את
חובתי בליווי צמוד זה של המאורעות ,כדי לקבל
רושם בלתי־אמצעי ולהבטיח שהפרשנות שלנו
תהיה מודרכת על־ידי ראייה נכונה וקרובה של
״העובדות בשטח״.
העולם הזה 2388

ביום הרביעי של המילחמה עברתי את הגבול
במעבר בלתי־מבוקר ,בחברת שרית ישי וענת
סרגוסטי ,והגעתי אל חוד הכוחות באיזור צידון.
לאחר מכן ביקרתי בלבנון פעמים רבות .דיברתי
עם נוצרים ופלסטינים ,מוסלמים ודרוזים מכל
השכבות ,ובכלל זה הפגישה המפורסמת עם יאסר
ערפאת — שוב בחברת ישי וסרגוסטי — והסיור
אצל הכוחות הפלסטיניים בביירות המערבית
הנצורה .כעבור כמה ימים חזרתי על סיור זה
במיזרח העיר ,כשביקרתי אצל הכוחות שלנו
לאורך כל קו החזית של אז מסביב לעיר הנצורה.
כל זה לא בא לשם שוויץ ,או לשם סיפוק
עצמי .היה זה תנאי מוקדם לסיקור מדוייק
ולפרשנות מוסמכת.
כיום ,כאשר כמעט כל דעת־הקהל
האינטליגנטית קיבלה את העמדה שביטאנו ערב
המילחמה ,לא יהיה חלקנו עם עדת הצבועים,
שכתבו מאמרים של זימרי והדורשים עכשיו
שכר־סופרים של פינחס.

כשפרצה האש בצפון ,הריעו לה בל
העיתונים היומיים ,ובבעלי־העט אחזה
אז'***< ;,
אמרו י( 1
1
לפני
ריגשה מוזרה .מה הם
שנודע גודל הכישלון? יפ
תח שביט ליקט את הקט
עים שהם רוצים לשכוח.

מחאה :שנה ושד 16
המחאה הולכת וגואה .אנשי שלום
עכשיו ערכו הפגנה אדירה ,והוועד נגד
המילחמה בלבנון הזכיר גס
את הכיבוש בשטחים ,ה־
נכנם השבוע לשנה ה־.17
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בחזרה

וג׳יה אל־חוסייני ,אלמנתו של הלוחם
הפלסטיני עבד־אל־קאדר־חוסייני )בתמונה
שבוע
ת בפני
לפנ>_שבוע
למעלה( ,שנהרג ב־ ,1948נפטרה
י
בלונדון .דרכה לקבורה בירי־
חו ,לצד בעלה ,היתה רצופה
מיכשולים ביורוקראטיים.

ס

בת>־נקמה
האסירים שמרדו השבוע בכלא רמלה ,דרשו
לדבר עם עורך העולם הזה ,אך איש לא
העביר את פנייתם .שני אסירים לשעבר
מתארים את המיתקן הנורא,
הנקרא בית־סוהר ,שבו מת-
נקמת החברה בעבריינים
ובעצירים )ראה גם :הנידון(.

הסליק
בשקט־בשקט מתנהל מישפטם של מנהיגי
קריית־ארכע ,שגילו מחבוא של חומרי־חבלה
והשמידו את הראיות ,כי חשבו
שהמדובר כטליק של המת־
נקשיב בראשי העיריות בגדה
המערבית .המישבט שהושתק.

דגלים במעצר מישטרתי
אחרי אזכרה לזיכרו של עיצאם סרטאווי ,שנערכה
השבוע בתל־אביב ,החרימה המישטרה
את סימלם של אנשי-השלום :הדגלים הש
לובים של ישראל ופלסטין ופתחו בחקירה.

״המחבלים״
חוזרים
מודח ועוזב ירוחם — אך חוששני שאין
לומר זאת על כלי־התיקשורת .הם מודים,
איכשהו ,אך אינם עוזבים .הדבר מתבטא בשימוש
במילה ״מחבלים״,
״המחבלים״ חזרו בימים האחרונים לעיתוי ית.
מרי יום ניתן לקרוא כי ״מחבלים־ ירו לעבר רכב
של צה״ל בלבנון ,ש״מחבלים״ הטמינו מוקשים,
וכיוצא באלה.
עמדנו לא פעם על כך שהשימוש במילה
״מחבלים״ בכלי־התיקשורת היה פשע־מילחמה,
מאחר שהביא לפישעי־מילחמה .המילחמה לא
היתה כלל אפשרית ,ב־ 6ביוני ,לולא פירסמו
עיתוני ישראל כי ההתנקשות בחיי השגריר
שלמה ארגוב בוצעה על־ידי ״מחבלים״ — תוך
העלמת המידע שהמתנקשים היו שייכים לאירגון
המתנגד לאש״ף ,והשונא את ״אירגון המחבלים"
בדיוק כמו ממשלת־ישראל.
הדה־הומאניזציה של הפלסטינים ,על״ידי
הדבקת התואר ״מחבלים״ לתושבי מחנות־
הפליטים ,למוסדות מדיניים ,לנציגויות דיפלו
מטיות ולמנהיגים פוליטיים ,היא שהולידה,
בסופו של דבר ,תופעות כמו טבח צברה
ושאתילה.
אחרי־מעשה היכו כמה עיתונאים על חטא.
אבל עכשיו חזר נוהג זה לקדמותו.
אין מידע מוסמך על האחראים כיום
למילחמת־הגרילה הנוכחית .הם יכולים להיות
חיילי־קומנרו סוריים ,אירגונים פרו־סוריים מחוץ
לאש״ף או בתוך אש״ף ,אירגונים לוחמים של
הדרוזים ושל השיעים ,ואולי אף אנשי־פלאנגות,
השונאים כיום את ישראל .אולם בעיתוני ישראל
שוב כותבים ,כדבר מובן מאליו ,שהפיגועים הם
של ״מחבלים" .בלשון המקובלת כיום בישראל,
״מחבל״ הוא פלסטיני ,המאורגן באש״ף.
כן ניתן השבוע לקרוא ,בגליון אחד של עיתון,
ש״המחבלים״״ ביצעו פיגוע מסויים בלבנון,
ושצה״ל החריב את דרך־הגישה לכפר דרוזי
מסויים ,מפני שתושביו עזרו לדרוזים הלבנוניים
שביצעו את אותו הפיגוע.

אלינור מעוז היתה בת  19וחצי,
כשנהרגה השבוע בתאונה .אביה,
אמה ,אחותה ,חותנה וחברה הראשון
מדברים עליה .בפי כל
אחד מהם סיפור אחר ,כל
אחד מתאר את אלינור
שלו.

ס

למה רצח?

אדיח
קמה

ישראלים
בלבד

סרדאן

לישראל.

י מגלם ננו,
 # € ^ > 1הדומה לו
להפליא.

ס ( ב״־״
בילפרוגל

של
הפיליפל
״אני
הכדורגל הישראלי טוען
שחקן־העבר משה )״מד
צי■( לאון ) ,(40שגוייס
מחדש לקבוצתו ,מכבי
יפו.
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לחחיה

״אמצא לי גבר ישראלי,
את מיטתי
שיהמם
בלילות!־ מבריזה מנדי
רייס־דייוויס־שאולי ,ש
חזרה
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בלדרית הסמים חגית ולדמן,
שמעצרה גרם לרצח הכפול ,שוח
ררה בחנינה וגילתה על דוכן־
העדים כי נעצרה
כבר בתורכיה ו
הסמים התגלו שם,
בנמל התעופה.

הזמרת הצרפתיה ארית
פיאף קמה לתחיה בסרט
חרש .את מאהבה מארסל
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לבית־החיות של בר־אילן,
וצילם בחשאי
את הכלבים ש־
נעשים בהם נם־
יונות נוראים.

אריה בחורף
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עון פינקל זועם .״התי
אטרון הישראלי,״ הוא
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לוקשים!״
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