
ץ ו קורה היה ה ץ ל י ו ?-------------א ל י התאחדו א
ו משותפת? לפעולה ישראל אויבי כל ל י סיכן־ שכרו א

ו גאוני? חשאי ל י  ׳ישראל? מדיבת לצמרת אותו החדירו א
ו ל י  להביא כדי בן־ברקה, פרשת את לנצל עליו הטילו א

ישראל? למדינת הנזק מירב את
 שפעלו מכפי אחרת לפעול היה יכול לא סוכן אוחו

ישראל. מדינת של המוסמכות הרשויות
לגול. קליעה היתה זאת אכן,

★ ★ ★

 ביותר החשוב בעתון סנסציה התפוצצה שרוע
ניו־יורק. של הטייטס בעולם, < |

 יקראו מיליונים יום. כאותו זה גילוי קראו אלפים מאות
 הבטאונים ובכל וברית־המועצות, צרפת בעתוני מחר אותו

הערבי. העולם של
יקראו? הם מה
י נשפטו שבישראל ס א ש ח  בשם שבועון של עורכיו ב
חמורה. בטחונית עבירה על לשנת־מאסר ונדונו בול

 ידיעות של פירסום כללה עבירה שאותה •
 מרכזי חלק ישראלי למנגנון־חושד יש כאילו

 כן־ברקה, מהדי של והריגתו חטיפתו בפרשת
 כוחות- כל ראש הדגול, המארוקאי המנהיג
 הוגי־הדיעות של ידידם ארץ, באותה הקידמה

במערב. המתקדמים
 ישראליים אנשי־צמרת דרשו שמועות אותן שבגלל 9

אשכול. לוי ראש־הממשלה, של פיטוריו את
 בישראל, כמוס כסוד נשמר כולו שהעניין •
 ולא לשמועות לא פירפום שום ניתן ולא

למשפט.
 כל שאין הודיע ממשלת־ישראל של מוסמך שדובר •
 לפני בכך הודו עצמם הנאשמים גם וכי בשמועות, אמת

דינם. שנגזר
 שאינם אותם גם — הקוראים בלב ייווצר רושם איזה
אלה? גילויים למיקרא — ישראל את עויינים

קרא אילו שלנו, בלבנו נוצר היה רושם איזה
 בקאהיר שהתנהל משפט על בזאת ידיעה נו
בפראג? או

★ ★ ★
 מונומנטלי חוסר־כשרון של נוספת דוגמה פנינו
בטחו־ לשמועות הנוגע ובכל בכלל, בדעת־הקהל בטיפול

בפרט. ניות
 למעלה שאין וטימטום, בילבול של דוגמה

ממנה.
הקדמון? החטא כאן היכן

 העניין שהתגלגל לפגי זמן הרבה התחיל הקדמון החטא
בול. בשבועון אומלל פירסום לאותו

ארוכים. שבועות במשך לאוזן מפה עברו עצמן השמועות
 לא ל״יודעי־סוד״, עצמם את החושבים האנשים אלפי בין
 מלא. בפה כך על פיטפט ושלא כך. על ידע שלא אחד היה
 פקידיב נמוכים, בדרגים עסקני־מפלגות עתונאים, כלל זה

ועוד. בינוניים,
כזה? כמצב מפוכחת ממשלה עושה מה
 כושר־החלטד, בעל למנגנון־הסברה כזד, מצב מכתיב מה

מינימלי?
 הודעה כזה, במיקרה מפרסמת, נכונה ממשלה
קצרה. רישמית

 בשמועות אמת של שמץ אין כי אמונה את מביעה היא
אלה.

ש ועדת־חקירה הקמת על מחליטה היתד, נבונה ממשלה
 הודעה ומפרסמת העיתונאים, של מעצרם עניין את תבדוק
מסקנותיה. על קצרה

 שיגרתי לפירסום זוכה היתה בזאת הודעה
 היתה לא היא העולם. בעתוני שורות כבמה

מעו דברים היו ככר התרגשות. שום מעוררת
דמישחק. כללי את יודעים והבל לם,

★ ★ ★
 בארצות־הברית התפוצצו השבוע שדווקא הגורל צה ך■*

 הטיפול עצומה. משמעות בעלות בטחוניות פרשות שתי |
כדוגמה. לשמש באמת, יכול, בהן

 את שהרעישה סנסציונית, ידיעה פירסם אמריקאי עתון
 שנים מזה נוהג האמריקאי שמנגנון־החושך כולה: אמריקה

האמריקאית, הסטודנטים התאחדות פעולת את לממן רבות

רי כסוכני ואויבות ידידותיות בארצות יפעלו שחבריה כדי
ותעמולה. פרובוקציה גול,

 זה.עורביהעתון גילוי להשתיק ניפה לא איש
כגלוי. לא וגם בחשאי, לדין נתבעו לא

 בחריפות המגנה הודעה פשוט פירסם ארצות־הברית נשיא
 לבירור ועדה מינה אחריות, כל מעצמו ניער זה, נוהג

יישנה. לא שהדבר כדי נוהלים לקבוע עליה והטיל העניין
פסוק. פון?

 יש כי בניו־אורלינם הכללי התובע הודיע שבוע באותו
 טען הוא יחיד• על־ידי בוצע לא קנדי שרצח להוכיח בידו

הרישמית הגושפנקה את שקיבל דורן, השופט ועדת דו״ח כי

ז י זד י ט פ ג ד ז \ ה

 לשרותי־ ועד הנשיא מן האמריקאי, השלטון מערכות כל של
כוזב. מיסמך הוא הביון,

זה? גילוי למנוע מישהו ניפה האם
 לידיעת יגיע שלא להבטיח זרועות־ד,בטחון על הוטל האם

 מזמן טענו אשר זרים, עחונים לידי יתגלגל שלא הציבור,
מגוחך? מיסמך הוא וורן דו״ח כי

איש. דעת על עלה לא כלל הדבר שלא. מובן
★ ★ ★

 תודעה אותה בארצות־הברית חפרה האם ? רוע **
 ישראל? בצמרת הקיימת נעלה בטחונית

 השולט מזה יותר בטחוניסטי מישטר לתאר קשה להיפך.
בארצות־הברית. כיום

 להיות מוכרח אינו קיצוני כטהוניזם אבל
מטומטם.

 — אחרת תרבותית ארץ וכל — ארצות־הברית שליטי
 הם חשובה. ידיעה לגנוז בימינו אי־אפשר פשוט כי יודעים
 הגניזה עצם בי — בהפסדה ייצא הגניזה שכר כי יודעים
 בהרבה לצמצמן שאפשר וסבירות, חשיבות לידיעה משווה
ומוקדם. מתאים פירסום על־ידי

 עוד דומה אינה — בימינו מדינה ם ו ש — בימינו מדינה
 לנתקה היה שאפשר שעברה, המאה בסוף פולנית לעיירה

;י העולמיים• מאמצעי־התקשורת

 האח־ ללב עדיין חדרה לא זו שהכרה הכל
ב הקיים במישטר ולכטחון להסברה ראים

ישראל.
★ ★ ★

 בצינורות נאות לפירסום העניין את להביא היה יתן
 צימ־ את מבטיחה שהיתר, בצורה מועד, בעוד אחראיים, ^

למינימום. הנזק צום
 לכך, סבירה הזדמנות השלטון לרשות העמדתי עצמי אני
 עורכי של המעצר נושא את בכנסת להעלות ניסיתי כאשר

לי. ניתן לא הדבר אך — בול
 של סיעתנו, של הזה, העולם של — הנסיונות שאר כל

השלטונות. מצד אטום בקיר נתקלו — אחרים עתונים
 לפירסום — כמובן — שהגיע עד להתגלגל, לדבר ניתן כך

 תעלול בכך שראה במדינה, ביותר הבלתי־אחראי בבטאון
גרידא.
 או בשתיקה, עליו ולעבור בתעלול לכך להתייחס תחת
 מגדרם, השלטונות יצאו מוסמכת, הודעה אז לפחות לפרסם

 השכל גבולות כל את שעברו קיצוניים באמצעים נקטו
 זו חשיבות עצומה. חשיבות לעניין העניקו ובכך — הישר
 עירנות את במאוחר, או במוקדם לעורר, מוכרחה היתד,

הבינלאומיים. אמצעי־ד,תקשורת
 יאת ינבא יבלו הסברה כענייני המצויים כל

מוחלט. בבטחון
 במערכות ולא — ההסברה במערכות כאלה אין אולם
ישראל. ממשלת של — הבטחון

★ ★ ★
ה ** ם ת ר ק, נג ז  להעריכו. ניתן לא כלל זה וברגע הנ
 כדי תוך הגדל כדור־שלג, כמו להתגלגל עלול הוא {

גילגולו.
שינצ בעולם הערביים מכשירי־ר,תעמולה על לסמוך אפשר

תום. עד העניין את לו
 כלשהו בקשר מואשמת להיות יכולה שישראל הרעיון עצם
 צמרמורת יעביר — המארוקאי המודיעין של המחריד לפשע
הנאור. בעולם ישראל ידידי כל של בגופם

הער בעולם שותרי־ד,קיומה את מישראל ירחיק הפירסום
 לחשוב לאחרונה ושד,חלו כאליל, בן־ברקה את שהעריצו בי׳

ישראל. עם דו־קיום של האפשרות על עצמו) בן־ברקה (כמו
 ראש את שפיטר דר,־גול, הנשיא על הדבר ישפיע איך

בן־ברקה? בפרשת חלקו בגלל שלו מנגנון־החושך
 בדוחק, שניתנה ישראלית מר,כחשה ישוכנעו אנשים כמה

למנעו? ביקשה שישראל פירסום על כתגובה באיחור,
מס׳ המקצועית לשגיאה קלאסית דוגמה זוהי

 היוזמה השארת המקצועי: התועמלן של 1
 הכחשות במערכת והסתבכות היריב, כירי

והתנצלויות.
 שיש מקצועו, של־־ ־בי״תקאל״ף לומד, המקצועי התועמלן

 פרסם לפ;רםום, כלשהו חש^' יש אם ההיפך: את לעשות
בעצמך. זאת

 היוזמה, בידו כי - ראשונה המפרסם מנצח
הרא הציבורית התגובה את לכוון יבול והוא

שונה.
★ ★ ★ י

ש  לעבור יכול אינו מאיתנו שאיש צר, עוד לעניין *
הדבר. בנפשנו כי בשתיקה, עליו 7

קפקא. סיפורי את מזכיר עורכי,,כול״ משפט
 כאילו להיעלם, אנשים שני יכולים בישראל כי עתה הוכח

ש מבלי בחשאי, להיאסר יכולים הם האדמה. אותם בלעה
 להישפט יכולים הם בערבות. שישוחררו ומבלי יפורסם, הדבר

 לד,ינמק יכולים הם כך. על ישמע שהציבור מבלי בסתר,
 מילה אף כך על להגניב יהיה שאפשר מבלי בבית־הסוהר,

לעתונות. אחת
 איש שומע היה לא ר, ז בעתון הפירפום לולא

 אלם) נגזר שעליהם העתונאים, (זולת בישראל
ועד. לעולם והמשפט המאסר פרשת בל על

 לעורר ניסיתי מנוח. הדבר לי נתן לא חודשים כמה מזה
 אדיב בחיוך נתקלתי אך — הכנסת בימת מעל העניין את

 שהאשים המשפטי, היועץ באוזני חרדתי את הבעתי ואדיש.
 מנע וכך — במאסר־עולם הכרוכה בעבירה ?1ב עורכי את

 אף למשפטם, עד בערבות לשחררם חוקית אפשרות כל מראש
החקירה. שנסתיימה אחרי

 כדוגמתה תיתכן לא מחרידה. תופעה זוהי
עוכ אנו כאן בעולם. דמוקראטי מישטר בשום

טוטאליטרי. מישטר •טל גבולו את רים
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