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כרוניקל״ ו״ג׳ואיש ״לה־מונד״ צייטונג״, ״זיד־דויטשה

 בשמו הקשורות הפרשיות לגבי הישראלית העיתונות שקשרה השתיקה קשר
 מלהזכיר. הס עצמן, הפרשיות את חד־סיטרי. קשר הוא דיין, משה שר־הביטחון של
 אך הפרשיות, בהסתעפויות לעסוק שהירבו — בעיתונים החדשות בעמודי רק לא
 מוחלט. כטאבו הפרשיות הוכרזו המאמרים בעמודי גם אלא — עצמן בהן לא

 מדיניותו מחייבי בהם כ״חופשית״, עצמה את המגדירה בעיתונות המאמרים כותבי
 לבל העיתונים מעורכי כמה על־ידי מראש הוזהרו ושולליה, שר־הביטחון של

האחרונות. דיין בפרשיות שהיא, צורה באיזו לגעת, יעזו
 הפרשיות את הכניסו אישי, אומץ־לב גילו הקבועים הטורים מבעלי כמה

 לפרשיה או דיין של לשמו מהתייחסות הימנעות תוך האחורית, בדלת לעיתוניהם
אחרת. או זו מסויימת

 חרות ניתנה דיין, בפרשיות הזה העולם פירסומי על שחל האיסור לעומת
 היה יכול למשל, כך, אלה. פירסומים בגין הזה העולם על להתקפות מוחלטת

 הזה העולם אין כאילו יותר, ולא פחות לא השבוע לרמוז מעריב, מעורכי אחד
למכ נפתח הארץ של המכתבים מדור ואילו — ה־ק.ג.ב. של הסתה מכשיר אלא

 פוגע אינו אלה, בימים שר־הביטחון נגד המתנהל ההשמצות ״מסע בנוסח תבים
!״והעם המדינה נגד חתירה בבחינת הוא אלא האיש, דיין במשה רק

 את שגינה המשמר, על מעורכי אחד גפן, מארק מכולם לעשות הגדיל
ובהמ מרתקים׳ על-ידי,סיפורים הפנימית הזירה את המלאכותי,להחיות׳ ״הנסיון

 הישראלית העיתונות של לזכותה מסויים׳... ,שבועון על־ידי המופצים שכים,
זה.״ לנסיון עורף פנתה כי ייאמר,

 בלעדיים בגילויים שיצא עיתונו, זה היה השבוע שרק כמובן, שכח, גפן מארק
 בהם יש אם קשר כל ללא אלון, יגאל ראש־הממשלה סגן של המיטות מחדר

באמ ציבורית דמות להרוס ״אפשר גפן, כתב כאשר לא. או ציבורי אינטרס

 של הפרטיים מחייו גלויים רכילות סיפורי אף או רמזים לחישות, של מסע צעות
 ולחישות, רמזים בגדר שהיו על־המשמר מפירסומי לחלוטין התעלם הוא האיש,״

 חשפו אנונימיים, רמזים מאחורי להסתתר ניסו שלא הזה, העולם לפירסומי נטפל
 ציבורי עניין בהן שיש פרשיות והמשפטית, הציבורית האחריות מלוא נטילת תוך

במעלה. ראשון

ת פרסום ה״כוכובדת בעתונו
 וראשונה בראש היה דיין, מפרשיות הישראלית העיתונות של ההתעלמות ;פיון

 קשר את שהצדיקו ישראל עיתונאי בין היו אם קוראיה. של בתבונתם זילזול
 כאלה,״ מלוכלכים בעניינים עוסקת אינה מכובדת ש״עיתונות בכך השתיקה

פניהם. על וטפחה ״המכובדת״ העולמית העיתונות באה
העתיקות״ ״עסקי פרטי כמו בדיוק דיין, משה של אלישבע״ ״פרשת פרטי

 בהרחבה הובאו בישראל, היומית העיתונות מקוראי שהועלמו שר־הביטחון, של
הבינלאומית. העיתונות בכל כמעט

 להפעיל העולם רחבי בכל ישראל נציגויות של הנואשים הנסיונות למרות
 רויטר סוכנות בידן. הדבר עלה לא אלה, בנושאים פירסומים ולמנוע השפעתן את

 אלישבע״ ״פרשת של המלאים הפרטים את העולם ברחבי מינוייה לאלפי הבריקה
 הפרשה על ידיעות פירסמו יותר עשירים עיתונים הזה. בהעולם שפורסמו כפי

המיוחדים. כתביהם מאת
 אלגמיינה בפראנקפורטר הצרפתי, בלה״מונד לפירסום הפרשה זכתה כך

 או ;גרמניה של היומיים שבעיתוניה והמכובדים החשובים צייטונג, דויטשה ובזיד
בריטניה. יהדות של המרכזי העיתון שהוא הלונדוני, כרוניקל בג׳ואיש

 משום לא הפרשה, את פירסמו העולם ברחבי נוספים עיתונים מאות
 עשו הם הרשמיים. הדוברים שיטענו כפי ישראל״ ועוברי ״אנטישמים הם שכולם

 העיתונאיים שיקוליהם את סינוורה טרם המפורסמת שהכאריזמה משום רק זאת
המקצועיים.
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