
חופשית עיתונות
ומקסוולמגוגר מפחד לארועה: ■צחק

 הסכנה נמצאת איפה להגיד רוצה ני
 לא והיא העיתונות, לחופש העיקרית

 לא ולכן זה. וכל זר הון בהשתלטות לא שם.
 של המיקרה ולא הזה השלם של המיקרה
 מה ואסביר דאגתי. ראש על פוסט גיחסלם

כן.
 העיתונות לחופש ביותר הגדולה הסכנה

וב והולכת, המתפתחת הציבורית בלשון היא
הפולי בלשון הן לביטוי באה שהיא דרכים

 אפשר לסוגיה. העיתונות בלשון הן טיקאים,
שליט על מוותרת שהעיתונות שככל לומר

 נאמן ביטוי נותנת שהיא וככל בלשון, תה
 ככל או הרישמית ללשון המקובלת, ללשון
 העיתונות. חופש פוחת כך לה, נכנעת שהיא

 משהו. בשביל חופש הוא העיתונות חופש כי
 ולא העולם. אל חלונות לנו לפתוח בשביל

 לא ושוב: סוגרת. אלא פותחת, לא היא פעם
זר. הון בגלל

 פריי, נורת׳ורפ את ברשותכם מצטט אני
כמ והמיתולוגיה, הספרות מחקר מחכמי אחד
לעיתונות: בוא

 לשון של ממשלה, דיווחי של הזה, ״הז׳רגון
לכ המדברים ומוסדות־הציבור, המישררים

 כולנו, טובת ובשם כולו, הציבור בשם אורה
 מפוקפקת תאווה מן לשרת שבא הזה, הז׳רגון

 המשותפת כביכול, האחת, האמת את לומר
 מבטא הזה הז׳רגון — העל־אישית לכולנו,
 נורמליות, של אידיאל מין דבר של לאמיתו

קונ מין עליו... לברך שצריך זה״ ה״ככה של
הל מחלת וזרזו הכל. בסך עצלה, פורמיות

המו בתיקשורת שפשטה אנושה מחלה שון,
הממשלה." ובהודעות בפירסומת, דרנית,
 של בכלים הציבורית בלשון מתבונן פריי

תמי עירנות הלשון מן המבקש חוקר־ספרות
 ולתבניו־ לעצמה תמיד רעננה רגישות דית,
ב לחוש רגיש כלי להיות שתוכל כדי תיה,

 הוא כזה, חוסר־רגישות העולם. את עזרתו
 תפתח לא בקלישותיה, מגושמת לשון חרד,
 את לעשות ועלולה העולם, אל חלונות לנו

מעינינו. העולם את להסתיר ההיפך:
 ,60ה־ שנות של מרקוזה את שזוכר מי
 עיתוני בקריאת הזה האיש שקע איך יודע

הזאת. הסכנה את בדיוק לנו להראות אמריקה

 היפנוטית, קלישות לשון על מדבר הוא
 כל מפני אותנו לחסן המנסה חושים, מרדימת

 את לקבל סירוב כל מפני מחאה, הבעת
כדגל. בעולם" זה ה״ככה

 על כותבים הם איך נורא. כועס מרקוזה
 ומדגים: שואל הוא המיפלצתי? פון־בראון

 פון־ הכתפיים ומוצק העורף עב הטילים ״איש
 על לסמוך אפשר אחרות: במילים בראון.״

 גרעיניים, טילים מייצר שהוא וזה הבן־אדם.
 מעיניו מסתירים זה את העולם, את שיהרסו
 עוד לו ויש המפותלות. הקלישות מאחורי

 את להרגיע תחבולות למרקוזה. כאלה, הרבה
 להם לקרוא תחת ולהפנט להרדים ההמונים,
ולמחאות. להפגנות

לעצמה רואה שאיננה עיתונות עכשיו,

 להיות האוהבת עיתונות מאבק, של שליחות
 לשקוע עלולה מחיר, בכל נקנית ולא נאהבת,

החלונות. סגירת במלכודת בנקל
 לכך, סימנים הרבה ממש סימנים. הרבה יש

הז מן חלק אצלינו, מכלי״התיקשורת שבחלק
המר דיבורים האינתיפאדה על מדברים מן,

בולטת תופעה עוד אין הרי ומסתירים. גיעים

ו הרגיעה. תופעת כמו האינתיפאדה במהלך
 "רגיע־ חדש־ישן: שם לה שהציעו מי היו כבר
 יחסי שקט על הקורא קרא פעמים כמה דה".
יחסית. רגיעה ועל

 בר־ ״רגיעה על שמענו ממש האלה בימים
 הלאה. וכך פצועים," 12 החג ביום צועת־עזה,

 רצינים בעיתונים, קורא אני ימי־הפסח ובעצם
נק האחרונה שבישיבת־הממשלה כלל, בדרך

שה בכירים גורמי־ביטחון עם אחת בעצה בע
למע אש״ף דיגלי מהנפת המרחק קצר. מרחק

 שהמעבר וגם קצר. הוא פיסית אלימות שי
 מכתיבת המעבר הממשלה. קבעה כך קל,

 עצמית, להגדרה הפלסטינים בזכות סיסמות
 קבעה ומהיר, קל מעבר הוא אלימות, למעשי

מסביר כן, על אשר בעתון. כתוב הממשלה,

 במי- כוחות־הביטחון, ינקטו לקורא, העיתון
 ביד למנוע נחרצים צעדים הממשלה, צוות
מ ימנעו וכך הראשונים, המעשים את חזקה
 האלימות. מעשי השניזם, המעשים את מילא
 בציבור עסק הממשלה מן המודלף הדיון
 שהנה־ להבין לנו ונתן אגב, ישראל, ערביי

הירוק. הקו את האינתיפאדה עוברת כבר הנה
הזר. ההון השתלטות לפני עוד קרה זה וכל

 בברכה מקדם שאני נוגע לא זה מכל טוב.
ביש בעיתונים לשלוט המבקש הזר, ההון את

 אני מקסוול. את אוהב שאני יוצא ולא ראל,
הפוע מערכת היא שהעיתונות להניח רוצה

החב והביטוי מערכות־התרבות שאר בין לת
 אותנטי יהיה הזה שהביטוי הוא ושראוי רתי,
 שהארכתי כמו לתפקידו, ונאמן האפשר ככל

 בהשתלטות רואה הייתי אם גם אבל להסביר.
 בשום הייתי לא חמורה, סכנה גנגר או מקסוול

 מה עושה הייתי בחקיקה. אותם עוצר אופן
 חכנה של אחר, מיקרה בכל עושה שהייתי

 הייתי בעיתונות. הביטוי ולחופש לעצמאות
 על וחושב ולממשלה לכנסת מלפנות נמנע

האפשרויות. שאר כל
ממש אף לעצמה, תדאג לא העיתונות אם

 השילטון ומן אותה. יציל לא מחוקק ואף לה
ש חוק אחד: לדבר לצפות העיתונות צריכה
לפ יוכל לא מחוקק ואף מימשל שאף יבטיח

 הראשון התיקון כמו העיתונות. בחופש גוע
למ שנניח ברגע ארצות־הברית. של לחוקה

 עם התקשרות העיתונות על לאסור חוקק
בע נוספים לאיסורים זכות גם לו נניח גנגר,
והג איסורים למנוע שידאג — המחוקק תיד•

בכך. לו די בלות.

ק ח צ ה י ע ו  וטלוויזיה רדיו איש הוא ר
 לקומוניקציה במכון בכיר ומרצה ותיק,

העברית. באוניברסיטה

אוטנטי ביטוי עצמאית עיתונות מפחד לא

ת עיתונות ערבי
ידי מתפרסמים הערבית בעיתונות

הקשו רבים, וראיונות מאמרים עות,
 להביא נשתדל באיזור. לטיכסוך רים

 בא שלא מחומר תרגומים פעם, מידי
הישראלית. בעיתונות ביטוי לידי

 ..לא אל־חוס״נ׳: פ״צל
 שמיר בין פגישות היו

השטחים״ להוהגת
אל־חוסייני, פייצל במצרים שהה באחרונה

 1 מיספר אש״ף איש למעשה כיום שנחשב מי
 העניק זו בהזדמנות ועזה. שומרון ביהודה

באפריל). 19( סאעה אתיר לשבועון ראיון
תוכ אל־חוסייני מתווה הראיון במיסגרת

 שמיר, תוכנית עם להתמודד כיצד נית
 על בארצות־הברית". חיובי ״הד לפיו שמצאה

 האינתיפאדה את להעמיק ״יש תוכניתו פי
הישר הצבא עם להתמודד וכן בה. ולהמשיך

 המדיני במהלך להמשיך יש בבד בד אלי.
פלס תוכנית־שלום בהצגת זאת הפלסטיני.

 בכל הפלסטיניות העמדות ובהבהרת טינית
שי לכך להביא ״יש לפיו: עוד, המישורים."

בישראל." חדשות בחירות היו
 תוכנית ״כל כי בראיון מבהיר אל־חוסייני

 פלסטינית מדינה מהשגת פחות בה שיש
 פלסטיני." שום על־ידי תתקבל לא עצמאית

 אל־ מראש. דוחה הוא שמיר הצעות את
 בשטחים, בחירות בלי או ״עם מבהיר חוסייני
 תמצא שלא הישראלית ההנהגה יודעת
 האפשרות את שולל חוסייני לאש״ף.״ תחליף

 שמיר, השטחים. הנהגת עם נועד ששמיר
נפגש. מי עם הבהיר לא לפיו,

 אל־ מתאר ארצות־הברית עם הדיאלוג את
 כבר בה שיש חיובית ״התפתחות חוסייני:
 יקבלו ״בסוף צופה: חוסייני חדשות.״ מנגינות

כלו הפלסטינים,׳׳ הנימוקים את האמריקאים
 גם ואז הפלסטינית. תוכנית־השלום את מר

 באשר אותה. לקבל תאלץ ישראל ממשלת
 בין חילוקי־דיעות על המראיין לשאלת
 אין הראיון כל שמשך — ההתקוממות הנהגת

 — עימה נמנה שהוא מכחיש אל״חוסייני
 אל־ עונה האיסלאמי, ח׳סאס ארגון לבין

 שעה לפי נדחו אלה ״חילוקי־דיעות חוסייני
הכיבוש." סיום לאחר עד

 ״בחירות בנ/אל: סעיד
 יביאו בשטחים
 עצמית להגדרה

לפלסטירם״
 נציג גם מתראיין סאעה אח׳ר גליון באותו

 שואל המראיין כמאל. סעיד במצרים, אש״ף
 לארצות־הב־ אש״ף בין הדיאלוג תוצאות על

 חושבים כבר ״האמריקאים טוען: כמאל רית.
 מועצת־ להחלטות הפירוש על אחרת היום

 לגבי אותם לישם וכיצד ,338ו־ 242 הביטחון
מד ״האמריקאים אומר: הוא היום השטחים.״

 הפלסטינית הבעייה את לפתור שצריך ברים
 האש״פי המינוח אגב, היבטיה״(שזה כל על

מו כמאל והרצוי). המקובל הפיתרון לתיאור
ב עזר האמריקאים בתפיסת ״לשינוי כי סיף

 מצרים נשיא של האחרון ביקורו גם רבה מידה
בוושינגטון.״ מובארב

 בחירות לקיים שמיר להצעת בהתייחסו
 לא דבר של ״בסופו כמאל: אומר בשטחים

בחי על המדברים אלה שכל מכך, מנוס יהיה
לדרישות להיענות צריכים יהיו חופשיות רות

 הטיב־ זכותו את הדורש הפלסטיני, העם של
עצמית.״ להגדרה עית

 מובארב: חוסני
 שר־ את ,,החלפתי
 מות על הביטחון
 חדש דם להזרים
 חדשים ורעיונות

המצרי לצבא
 מתראיין מובארב חוסני מצרים, נשיא
באפ 21(אל־מצהר המצרי לשבועון ארוכות

ה אולי שהוא העיתונאי, הוא מראיינו ריל).
 אחמד. מחמד מכרם לנשיא, כיום ביותר קרוב
 ביותר החם בנושא הראיון את מתחיל הלה

 שר־הביט־ הוחלף מדוע במצרים: אלה בימים
 חדש, בשר־ביטחון אבו־גזאלה, הוותיק, חון

אבו־טאלב. צברי
החילו אם ושאל ירידו, על הקל לא המראיין

 שהתפרסמו השונות לפרשות גם קשורים פים
וד ושבהם בעולם, בכלי־תיקשורת באחרונה

 כמו המצרית. מערכת־הביטחון מעורבת תה
 יצור או עיראק, עם כימי נשק יצור פרשת
פר וגם ארגנטינה, בסיוע ארוכי־טווח טילים

 יצור של מתקדמת טכנולוגיה הברחת שת
 שבה פרשה למצרים. מארצות־הברית טילים

הנ באמריקה. שעבדו מצרים מעורבים היו
הפר בין קשר כל כמובן הכחיש המצרי שיא
 שהביאו הסיבות לבין המראיין שהזכיר שות
 תפקיד באותו ששרת השר את להחליף אותו
סאדאת. הנשיא מימי עור

 השינוי, ״מטרת למראיינו: מובארב השיב
בתוך חדש ורם חדשה מחשבה כאן שתהיה

 ״אבו מסביר: מובארכ המזוינים." הכוחות
 אולם רבות, ותרם ארוכה תקופה שרת גזאלה

 שיתן חדש, למישהו הזדמנות לתת יש עתה
 במסגרת ,האלה לכוחות חדשים כיוונים

 לצבא שיש התמידיות האסטרטגיות המטרות
המצרי."

גם הראיון במיסגרת התייחס מובארכ

מוברב
המיצר■ לצבא חדש דם

 אף בשטחים. בחירות לקיים שמיר להצעת
 הוא הסף, על ההצעה את שלל לא שמובארכ

 והציב לרעיון אש״ף גישת את למעשה קיבל
 ״למה ההצעה: כלפי סימני־שאלה הרבה

 המישטר אופי מה חוקים? איזה לפי בחירות?
 את יבטיח מי הנבחרים? זכויות מה שיבחר?

בבחירות?" ישראל מטרת בכל מה זכויותיהם?
 גישות־אש״ף, את מובארב אימץ בכלל,

 תחת בחירות לערוך אפשר ״כיצד ושאל:
 גלויות: אמר המצרי הנשיא ישראלי?״ כיבוש

 ישראל לנסיגת אש״ף בדרישת תומכים ״אנו
בחירות.״ שיערכו קודם


