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 ובשיתוף-פעו- הזה״ ״העולם ביוזמת
 קולנוע ובעלי הסרט מפיצי עם לה

 הסיטי ביום נערבה בתל־אביב, ״מוגרבי״
מיוח הקרנה הצהריים׳ בשעות האחרון,

 אחרי הנשיא״. אנשי ״כל הסרט של דת
 שהתכוון פומבי, דיון נערך הסרט הקרנת

 בוערים, נושאים של בקצותיהם לגעת
ה את האחרונים בשבועות המעסיקים

 לאור בארץ• כלי-התיקשורת ואת ציבור
 של חשיפתה סיפור את המגולל הסרט,

 ה- כתבי שני על-ידי ווטרגייט שערוריית
ב המשתתפים דנו פוסט," ״וושינגטון

באמצ ״שפיטה חופש־העיתונות, סוגיית
העיתונאי. והמוסר העיתונות״ עות

 אבנרי, אורי הדיון את והינחה פתח
 נושא על השקפתו את בקצרה שהביע
).16—17 עמודים (ראה הסרט

ה משתתפי של דיבריהם עיקר להלן
דיון.
 ש- (הליברלים בארי ידידיה ח״כ •

מא שעמדו הנימוקים את הסביר בליכוד)
 שמות פירסום לאיסור הצעת-החוק חרי

ביוז השאר בין בכנסת, שהוגשה חשודים,
 ח״כ אמר דמוקרטי,״ ״במישטר מתו.

תע שהמישטרה מכך מנוס ״אין בארי,
 חפיס״מפשע. אנשים גם לעיתים צור

 מהן כשאחת לכך, רבות דוגמות קיימות
 הלר. רחל החיילת רצח פרשת היא

הוג שמות פירסום לאיסור הצעת-החוק
 עקב רבים לאנשים שנגרם מה בגלל שה

בידי מעצרם בעיקבות שמם, פירסום

 הצעת־החוק, בגלל כאילו ״הטענות
 במחשכים אנשים ייחקרו תתקבל, אם

 שעושה מה לבדוק יהיה שאפשר מבלי
 אומר אני מעיקרן. מופרכות המישטרה,

 ששמו שיבקש מי הצעת״החוק, שלפי
יפורסם.״ שמו יפורסם,

 סייע ידלין שבפרשת הודה, בארי ח״כ
 המישטר- לחקירה העיתונאי הפירסום

תית.
ש ״מה :זכרוני אמנון עורך־הדין •

 הוא וחבריו בארי ידידיה ח״כ מציעים
 של מחקר המישטרה. על-ידי שפיטה

 תל- באוניברסיטת לקרימינולוגיה החוג
 לוקה שכיום קובע לידי, שהגיע אביב,

 שופט, על-ידי חשוד מעצר של הנוהל כל
במע שעות 24 לפחות היה שכבר לאחר

כשהעי וזה דקות. שלוש מישטרתי, צר
 לעצמכם תארו עכשיו, מדווחת. תונות

 במחשכים, יהיו המעצרים אם יקרה מה
 לפרסם האפשרות לעיתונות שתהיה מבלי

החשודים. שמות את

— ידלין ״אשר
לנגעים״ סמל

 בתי״ ועל המישטרה על ״ביקורת
ה באמצעות רק להיות יכולה המישפט
 זאת הצעתי ובזמנו סבור, אני עיתונות.

 שאם אבנרי, אורי עם יחד לכנסת גם
המישטרה על-ידי שנעצר שחשוד יוכח

קינן זיכרוני, גורן, כארי, אכנרי, ב״מוגרכי״: הפומבי הדיון
חוקה...״ שתהיה כל ״קודם

ב לדיון בארי ח״כ שמעלה כמו אים,
כנסת.

 אדם מאשר יותר היה ידלין ״בפרשת
 העיתונות על־ידי נשפט שכביכול מואשם,

 אשר נגדו. כתב־אישום שהוגש לפני
בחברה נגעים מיני לכל סמל הפך ידלין

 היא בלאו״הכי, המוגבלת בארץ, עיתונות
 מאשר יותר אפילו עלובה, בצורה תפעל

עכשיו.
 שלנו בית-המחוקקים צריך כל ״קודם

 שתהיה ואחרי חוקה. שתהיה לדאוג
חופש- את המבטיח סעיף שתכלול חוקה

בווטר\״טידלין אשד
 של בסופו שיואשמו ומבלי המישטרה

דבר.
אנ נפגעו ידלין שבפרשת לי ״ידוע

 ובכלל הפרטיים, בעיסקיהם רבים שים
 ב- גם לדין. יועמדו הם אם ברור לא

 ידלין, לפרשת הדומות פרשיות היו בעבר
 עשרים לפני אולם עיתונאי, בכיסוי שזכו
 הגיעה מסויימת שחקירה ברגע שנה

ב התיקים נסגרו השילטון, לאישי
ה בין נועדה, שלנו הצעת־החוק עניין•
כאלה. מיקרים למנוע שאר,

 כתב- נגדו הוגש ולא חף־מפשע, הוא
 ובסך־ פיצויים. לו לשלם יש אישום,

 בראש- הוא חשודים שמות פירסום הכל,
ה ולטובת הציבור לטובת ובראשונה

 הביקורת הוא — מזה יותר אבל חשוד,
 ה- על לעשות החברה שיכולה היחידה

מישטרח.״
 לקו- מהחוג גורן, דינה דוקטור •

ב העיברית באוניברסיטה מוניקציה
מהעי למנוע קנוניה ״ישנה : ירושלים

נוש- בהעלאת תפקידיה מילוי את תונות

אותם. לתקוף העיתונות שעל שלנו,
 סרט הוא הנשיא׳ אנשי ,כל ״הסרט

 אותו, לראות עיתונאים להכריח שצריך
 וצריכה עובדת עיתונות איך רואים ושם

 בכך, לה להפריע שמנסה ומי לעבוד.
בארץ.״ החברתיים החיים את מעוות

 :קינן עמוס והסופר העיתונאי •
 חופש* מבחינת היתה, ישראל ״אילו
 ש- מסכים הייתי ארצות-הברית, הפרט,

 ב- לפגוע העלולים פירסומים שיאסרו
ה- על צנזורה יטילו אם צינעת־הפרט.

 בדבר ׳ חוק תבקש והכנסת העיתונות,
ו צינעת־הפרט שתהיה אז צינעת-הפרט,

כולנו.״ על שלום
 את להציג הדוברים שסיימו לאחר

 גם השקפותיהם את הביעו דיעותיהם,
 הסדרנים אולם באולם. מהצופים אחדים

 שבת ידדה בחוץ הדיון. את לסיים לחצו
ב הדיון את סיכם קינן ועמוס המלכה
 וחופש חופש״הפרט, בעד ״אני :״ אומרו

לסדרנים.״
■ דורון מאיד

 המיפלגה למישרדי הפריצה היתה זוטרים, עיתונאים שני לולא
 של בהעמדתן־לדין מסתיימת בוושינגטון ווטרגייט כבניין הדמוקרטית

 שורות כשתי בקושי זוכה היה בולו והעניין עלובות, דמויות כמה
מישטרתית. כרוניקה של

 נבוד ברוב כהונתו את חודשיים בעוד מסיים ניכסון הנשיא ה!יה זה במיקרה
 ביותר המושחתים האישים אחד אגניו, ספידו נבחר היה שעבר שבשבוע ייתכן ופאר.

 לפשוט ממשיכות היו והשחיתות הרודנות .38ה־ כנשיאה ארצות־הברית, בתולדות
 חדשים, לשיאים מגיעים היו החשאי והדיכוי הפוליטי הבילוש חמימשל, רחבי בכל

הצלה. ממנו שאין לתהום מידרדרת היתה האמריקאית שהדמוקרטיה וייתכן
 מובן שהיה מו״ל אמיץ, עורן־ זוטרים, בתכיס שני ? זאת מנע מי

להסתבן.
1 זאת עשו הם מדוע
 לא הם למדי. רגילים אזרחים היו האלה האנשים הדברים. את מקשט אינו הסרט

 הכתבים אגואיסטיים. בעיקרם, היו, שלהם המניעים מצילי־מולדת. סופר־פטריוטים, היו
 מידיהם. הסיפור את להפקיע שרצו בעמיתיהם, לחמו והם במיקצועם, להתקדם ביקשו
 למכור רצה המו״ל טייטס. ניו־יורק מתחרהו, על עולה עיתונו כי להוכיח רצה העורך

שסף. ולהדוויח שיתוז׳בים
 המישטר במיבנה חיוני תפקיד ממלאים הם אך שיגרתיים. באנאליים, מוטיבים

 פרטית, חופשית, להיות אותה מחייבת זה במישטר העיתונות משימת כי והדמוקרטי.
 חייבת המדינה, על־ידי הממומנות המימשל, של הזרועות לשלוש בניגוד תחרותית.
בשילטונות. המוחלטת אי־תלותה על לשמור העיתונות
 הרע, את תמיד הרוצה כוח לאותו שייך ״אני :האימרה את השטן בפי שם גתה
 להיות מבלי גם אבל ברע. לרוב, רוצה, אינה העיתונות הטוב.״ את תמיד קהמביא
 ורווח קידום של מניעים מתוך המיקצועית, פעולתה בעצם נעלים, לאידיאלים מודעת

הדמוקרטי. במיישטר ממנה וחשובה שליחות.שאין! היא'.ממלאת <סף,
 בדי ותוך — ״סנסציה״ מייצר הוא ״סקופ״, אחר רודף העיתונאי

מידע. גונז הוא כאשר רק בו בוגד הוא חיוני. תפקיד ממלא הוא כף
 היתה הזוטרים, הכתבים שני של לולא,פעולתם ווטרגייט. בפרשת מתגלה זה כל

 ואת האזרח חרות את מסכנת להסתאב, ממשיכה האדירה ארצות־הברית ממןשלת
החוקה. וווקף

 הוא הפוליטיקאי נגדית. לפעולה מתעוררים היו לא לעולם הקונגרס בתי שני
 מעמיתו זו מבחינה שונה אינו האמריקאי !והפוליטיקאי מטבעו, ועלוב פחדני יצור

 של שסופו פופולרי, הפך שהעניין בקונגרס הפוליטיקאים הבחינו כאשר רק הישראלי.
 את ותדמו לפרשה הם גם נכנסו פעולה, ותובעת נסערת שדעת־הקחל קרב, הנשיא

תרומתם.
 הגילויים דחפו לולא זו, בפרשה תפקיד למלא יכול היה לא בית־׳המישפט אפילו

 המחוזיים התובעים האף־בי־איי, — והתביעה החקירה שילטונות את העיתונאיים
 הזינה שם גם ידלין, בפרשת כמו כורחם. בעל כדרוש, לפעול — ומישרד־המישפטים

במידע. המישטרה את העיתונות
 במשך להיפך. תכלת. שכולה טלית מלהיות רחוקה היתד. האמריקאית העיתונות

 קינאה, מתוך פוסט, וושינגטון גילויי את האמריקאית העיתונות כל החרימה חודשים
 בפרשת הזה העולם גילויי את והשתיקו העלימו ישראל שעיתוני כשם ועצלנות, פחדנות

הפרשה. לפיצוץ הבאנו אשר עד משנה, למעלה במשך ידלין
אלה. בפרשות המכריע התפקיד את העיתונות מילאה זאת ולמרות

התמוטטה. ורקובה אדירה וממשלה תיקתקו, מבונות־בתיבה שתי

עמוק? גוון יש האם
להזכירו. הראוי שמן נוסף, צד ווטרגייט לפרשת ש ך>

 ■וההפקדות השחיתות מערכת את לחשוף לעיתונאים שאיפשר המידע, בא מניין
? השילטונית
 בשם־הצופן המוזכרת מיסתורית, דמות מופיעה מבוסס) הוא שעליו (ובספר, בסרט

ידוע. פורנוגרפי ■סרט שם על ■עמוק״, ״,גרון
נברא. ולא היה לא זה גרון־עמוק בי לוודאי קרוב

 עצמו הוא להיפך, זהותו. את להעלים סיבה כל כיום היתה לא קיים, היה אילו
זיכרונותיו, את עכשיו פירסם אילו מיליונים להרוויח היה יכול הוא במעשיו. מתפאר היה

עמוק. גרון ׳של וידויו
 הולדמן, של לסיבוכו שהביא המידע בא מניין קיים, זה איש חיה ־י§א אם א!ז

ווטרגייט? בפרשת ניכסון, הנשיא של הראשי עוזרו
 כלשהו ניסיון לו שיש כאיש־מיקצוע באן, מנהש ואני — לוואי קרוב

 מתוך שפעל להניח יש הלבן. הבית בתוך מלשין מפי בא שהמידע —
 להפיל בדי התחרות, או אישית נקמנות מתוך אולי אנוכיים, מוטיבים

הבל־יבול. הולדמן את
 ממקורות בא חברתיים, פגמים החושפת הלוחמת, לעיתונות המגיע המידע מן הרבה
 מוסרי־ של השלילית המטרה אולם למדי. שליליים ממניעים ונובע זה, מסוג מפוקפקים

 בטיהור ביותר וחיוני חיובי תפקיד ממלאים שהם חשוב — כלל חשובה אינה המידע
האדם. וחירות השילטון טוהר על ובשמירה חחיטדה

 זדם — דברים לשלושה העיתונות זקוקה תפקידה, את למלא כדי
 הבלתי■ והזבות המידע, את ולאמת לבדוק היכולת מידע, של שוטף

המידע. את לפרסם מוגבלת
? לכך מתנגד מי

ב עסקיו את לנהל שרוצה מי בל להסתיר, מה לו שיש מי בל
 שהביקורת מי בל שרירותי, שילטון לשלוט שרוצה מי בל מחשבים,
אותו. מטרידה

 ״חופש־ ,העיתונות״ באמצעות ״שפיטה לינץ׳״, ״אווירת על מדברים זה מסוג אנשים
ומושחתים״. מרושעים ״עיתונאים על וגם — עיתונאית״ להפקרות ההופך עיתונות.

 חופש־ על בוויכוח חופש־העיתונות. נגד בגלוי לקום מעז איש אין שלנו, במישטר
 ביותר והזדוניות החמורות ההתקפות יריב. ולמצוא האוייב את לאתר קשה העיתונות,

 ומתנהלות זכויות־האדם, על הגנה של באיצטלה בדרך־כלל מתעטפות חופש־העיתונות על
״ מקודש, ערך בה ורואה חופש־העיתונות בעד-״אני של בסיגנון . . . ל ב י א

 גם ■שואפי־פירסום, וסתם אופורטוניסטים כסילים, כמה תמיד נמצאים הצער למרבה
 ביוזמה ואפילו בהתנדבות, הזאת השחורה העבודה את לעשות המוכנים באופוזיציה,

משרתים. הם מה ואת מי את להבין מבלי עצמית,
 הטובות בכוונות רצופה חופש־העיתונות חיסול של לגיהנום הדרך

בעולם. כיותר
 את זו בסידרה אבנרי אורי ינתח הבא כשבוע

חשודים. של שמותיהם פירסום לאיסור הצעות־החוק




