
ו העיתון נ י ו ושדיח־הציבור סתם, אזרח א נ י סתם. אזרח א
הראשון. הסוג מן היחסים לגבי ומוצדקת נכונה לנדוי השופט של ההלכה כי יתכן

האגרוף. מאשר יותר להגנה זקוק החוטם רגיש. חוטם יש ב׳ ולאזרח אגרוף, מניף א׳ אזרח
 מוסדות־השילטון, ובין עיתון בין היחסים — השני הסוג מן היחסים לגבי אולם

 ובעל השילטון, הוא הכביר האגרוף בעל זה, במיקרה כי מעיקרה. פסולה זו הלכה
 הזקוק והוא אגרוף, מפני החוטם על המגן הוא העיתון האזרח. הוא הפגיע החוטם
החיוני. בתפקידו והמישפט החוק להגנת והזכאי

 הריחו כראוי, לפעול יכולתו את שמגכיל מי העיתון, את שמכה מי
 הוא האזרח. כבעל־החוטם, לפגוע — חשילטון — לבעל־האגרוך מסייע
והעריצות. ההתנשאות. השרירות, כפני העומד !המחסום את הורס

והרשות!?רביעית ב״גראו •
 מיצרך הוא אין בייגלאך. אינו העיתון אבל בייגלאך. כמו בקיוסק נמכר עיתון ^

 פרטיים, אנשים בידי מופעל שהוא למדות וגרביים, מסטיק כמו בשוק, רגיל < י
ראשון־במעלה. ציבורי תפקיד ממלא הוא מסחריים, באמצעים עצמו מקיים שהוא ולמרות
 והמיגבלות הכללים אותם את העיתונות על להחיל שרוצה מי
 כעצם — כורחו כעל — פוגע והמפטיר, הבייגדאך יצרני על החלים

הדמוקרטי. המישטר של יכולת-הקיום
הרשו שלוש לצד הרביעית״. ״הרשות בעיני היא העיתונות פעם, לא שטענתי כפי

 תפקיד העיתונות ממלאה — בית־המישפט הממשלה, הכנסת, — המקובלות יות
יותר. אף חשוב הוא ואולי והשיפוט, המימשל החקיקה, תפקידי מאשר חיוני פחות שאינו

 למילוי תנאי הוא — והכיקורת המידוע תפקיד — זה תפקיד כי
האחרים. התפקידים שלושת כל של הוגן

 של תקינה לפעולה מוקדם תנאי הוא מידע של ובלתי־מופרע רצוף חופשי, זרם
 יכול האפשרי המידע כל את המקבל אזרח רק ובית־המישפט. הממשלה הכנסת,
 ומחדליהם, מעשיהם דיעותיהם, את לאשורם בהכירו לו, הרצויים בחברי־הכנסת לבחור

והרעות. הטובות תכונותיהם
 על השומרת היא הכלתי־נרתעת, היומיומית, המתמדת, הביקורת

 המגנה היא והשרירות, העריצות לתהומות התדרדרות מפני הממשלה
 בית־ את גם המצילה היא הההסתאכות, ההתנוונות מפני הכנסת על

לפיתחו. האורכות הסכנות מן המישפט

האמריקאית המהפכה •
א' אזרח של חרות־הביטוי — ל״זכות״ ״חרות״ בין עימות רק כאן אין שום־כך,

הטוב. לשמו ב׳ אזרח של זכותו מול ̂■ז
 לזרם האזרחים כל •טל זכותם — זכויות שתי כין עימות כאן יש
שרי מפני עליהם הסוככת לוחמת, עיתונות ולקיום מידע של חופשי

הטוב. לשמם אנשי־ציכור של וזכותם השילטון, רות
 צורת־החיים לקיום חיונית שהיא מפני ״זכות־על״, בהחלט היא הראשונה הזכות
 מזה, פחות ואף ״זכות־סתם״, היא השנייה הזכות הדמוקרטיה. — בה שבחרנו החברתית

 בכספי כמטפל הן כפוליטקאי, הן — ציבורית שליחות עצמו על המקבל שאדם מפני
 לביקורת, עצמו את לחשוף נדרש — סמכויות־הציבור את המפעיל כפקיד הן הציבור,
הפרטיות. של ההנאות מן הרבה על כך כדי תוך ולוותר

 הדמוקרטיה למיצוות מודעים היו שמנסחיה האמריקאית, החוקה
 הכינו הישנה, אירופה •טל האוטוקראטית המסורת חניכי מאשר יותר
 מעמד ולחופש־העיתונות לחופש־הביטוי העניקו כן ועל היטב, זאת

״זכות־על״. של מובהק
 מי כל ״לפיה אשר האמריקאית, ההלכה עם להתווכח לנדוי השופט נאלץ כן על

 רע, שם הוצאת בשל חייב אינו ציבורי בעניין איש־ציבור על דברי־ביקורת שמפרסם
 הוא בתוס־לב.״ הפירסום נעשה עוד כל כוזבות, עובדות הצגת דבריו מכילים אפילו
אותה. פוסל

 הפורמאליים ההבדלים כל עם האמריקאית. ההלכה את קיבלה הישראלית המציאות
 בעיקבות עינינו. לנגד העומדת הדוגמה זוהי והישראלית, האמריקאית הדמוקרטיה בין

 בהצלחה שהוכתרה הישראלית, בעיתונות ׳50ה־ בשנות הזה העולם שחולל המהפכה,
האמריקאית. לעיתונות להידמות הישראלית, העיתונות כל עתה שואפת מוחלטת,

 כית־מישפט של הלכה באמצעות זו, מהפכה כדיעכד לפסול הנסיון
 יסתיים היותר, לכל תצלח. שלא סכור גם ואני מאד, מסוכנת היא

לכלא. עורכי־עיתונים בהשלכת

^״נמן שר הטואומח •
 ההשוואות לאחת לנדוי השופט מגיע האמריקאית, לתפיסת־החרות התנגדותו ן*
ישראלי. בפסק־דין אי־פעם שהופיעו ביותר המוזרות ■י■

 נדמה כך — מצביעה שהיא מפני כשלעצמה, מעניינת פיסקה זוהי
לק אפשר לנדוי. של לתפיסתו הפסיכולוגיים המקורות אחד עד — לי

אייכמן. מישפט של הטראומה :לו רוא
 נפשיים פצעים להיפצע מבלי יום, אחרי יום ההוא, למישפט להאזין היה יכול לא איש
 אחר. אדם מכל יותר סבל בוודאי מילה, לכל שהקשיב אב־בית־המישפט, עמוקים.

לנדוי: כותב וכך זה. בפסק־דין גם בצבץ אייכמן מישפט זכר
 היטלר השתמשו שבהם ביותר, היעילים האמצעים שאחד להזכיר הוא המותר מן ״לא
 שלו־ בהשמצה היה ויימאר, של בגרמניה הדמוקרטי המישטר את למוטט כדי ומרעיו

 שבתי־המישפט מבלי התנהגותם, על שקרים הפרחת תוך ראשי־המישטר, של חת־רסן
 הרצועה את להתיר שמוכן מי לכל אזהרה משום אלה בדברים יש כראוי. כך על הגיבו

 תיפגע שמא מחשש אנשי־ציבור, נגד דברי־כזב הפצת על ולמחול המידה על יתר
ההיס תחזור שמא לחשוש יש אך מוחלט. כעיקרון חופש־הדיבור עיקרון על ההגנה
עצמה.״ על טוריה

 לנדוי מזכיר בחרויותיה, מגזימה האמריקאית הדמוקרטיה כי ברור שיהיה וכדי
האמ הנאצים מיצעד את מכבר לא שהתיר האמריקאי, ביודהמישפט של החלטתו את

בחוקה. המובטח חופש־הביטוי בשם סקוקי, בעיירה ריקאיים
השופט. של כטענתו אמת משום יש לכאורה,

הדמוק המישטר להפלת כבאמצעי ראשי־השילטון בהשמצת השתמשו אכן הנאצים
ויימאר. בעיר נוסחה שחוקתה הגרמנית, הרפובליקה של רטי

 המיפלגה של התעמולה ראש גבלס, יוסף על־ידי ניתנה לכך הקלאסית הדוגמה
 את להפיל החליט כאשר בברלין, המיפלגה) של (מנהל־המחוז והגאו-לייטר הנאצית
 בר־ אחד מפקד־המישטרה, סגן זה היה הגרמנית. בעיר־הבירה הבכיר היהודי הפקיד
וייס. נארד

 מנהל החל גבלס גבוה. קרבי עיטור בעל גיבור־מילחמה אמיתי, פרוסי היה וייס
 צורכו, די יהודי לו נראה לא ברנארד שהשם מכיוון בלתי־פוסק. מסע־השמצות נגדו

אנטי־שמיות. אסוסיאציות שעורר ״איזידור״, השם את שרירותי באופן גבלס לו הדביק
 בית־המישפט במישפט. וזכה לבית״המישפט תביעת־דיבה הגיש איש־המישטרה

 ״איזידור״ על כותב החל נרתע, לא גבלס וייס״. ״איזידור בשם לכנותו גבלס על אסר
המישטר. להפלת עד במסע המשיך וכך וייס, את להזכיר מבלי סתם,

 ניצדו־לרעה הנאצים אך כהחלט. ץ חופש־העיתונות של ניצול־לרעה
 החסינות ואת הדמוקרטיות הכהירות את גם שטנית ציניות כאותה

 כמיל* רבדעוצמה למכשיר יומן־הקולנוע את הפכו הם הפרלמנטרית.
יש משום־כך האם כמכונית. לאסיפה מאסיפה דהר עצמו היטדר חמתם.

 יומני■ לאסור הפרלמנטרית, החרות את דהגכיל הסחירות, את דכטל
כמכונית? לנסוע ולהפסיק (וסרטי־טדוויזיה), קולנוע

 הנאצים המחשבה. את לשבש עלולים הנאצים מימי הנוקבים שהזיכרונות חוששני
 עונו השלישי ברייך וחרות־הביטוי. חופש־העיתונות של ביותר המושבעים האוייבים היו

נרצחו. נכלאו, גורשו, נרדפו, חופשיים עיתונאים במחנות־הריכוז, מוות עד עורכי-עיתונים
 הזוועה הישנות את למנוע כדי חופש■,העיתונות את להגכיד שכא מי

כפישפשים. להילחם כדי הכית את שיטורך למי דומה הריהו הנאצית,
 שילטונות של הדוגמה כי שלו, הנפרד בפסק־הדין שמגר, השופט מעיר בצדק

 על הוצאת־דיבה בעוון לדין מערביים כתבי־חוץ שני לאחרונה שתבעו ברית־המועצות,
ואדוניו. אייכמן על הזיכרונות מאשר יותר לעניין נוגעת הסובייטי, המישטר

 לגוף גם להעניק שיש באומרו הנאצים, מיצעד את התיר האמריקאי בית־המישפט
 המטיף גוף כל של הרותו מחר תוגבל כן, לא שאם חופש־הביטוי. את ביותר המבחיל
בעלי־הדיעות־המקובלות. של לעריצות יביא והדבר בלתי-פופולאריות, לדיעות
 השופט דווקא אך ומחשבתית. נפשית במצוקה אותי הביאה זו שהחלטה מודה אני

 חופש- את לשרוף מוכן איני צדק. האמריקאי שבית־המישפט אותי לשכנע עלול לנדוי
האנושית. בהיסטוריה יחיד־במינו אסון של הישנותו את — כביכול — למנוע כדי הביטוי

 ״הארץ״, עורך שוקן, גרשום את לראות מאד די קשה מזה, וחוץ
1 השטן. שדיה גכדם, יוזף של כדמותו

ף בגלל נפלה לא ויימאר של הרפובליקה• :התמוהה האנאלוגיה לסיכום ד ו  של ע
ת היתה שלא מפני התמוטטה היא דמוקרטיה. י ת ש ת  רבים זו. לדמוקרטיה בריאה .
רוחה. ואת הרפובליקה את שנאו וממפקדי־מישטרתה מקציני־צבאה משופטיה,

גכרס שר־תעמולה
לשוקן? נוגע זה מה

דמוק פחות נעשית כשהיא בריאה יותר נעשית אינה הדמוקרטיה
 מאד פסימי — לפחות — שהוא עצמו על מעיד כך, שסכור מי רטית.

הדמוקרטיה. סיכויי לגבי

הדין מן — אישי אינטרס מתוך או הפרטי לתענוגו חברו, את המשמיץ דם ^
בכך. יצליח לא אם עונשו על ושיבוא הדברים, את להוכיח מוכן שיהיה

1. איש־שררה כדפי עיתון של פעולתו וכין זה מצכ כין הדמיון מה אך
 את יודע השכן, את מכיר שהוא עליו חזקה — גנב שכנו כי הטוען הגון, אזרח

 מקום בהחלט יש לעניין. בלתי־אמצעי קשר לו שיש עליו חזקה כן ועל חייו, אורחות
זה. מיקרה לגבי ואובייקטיביים מוחלטים לקני־מידה

 מדי המעבד אנשים, מאות או עשרות הרבה של גדול מנגנון זה הרי — עיתון אך
 שונים דרגים בין וסמכויות עבודה .חלוקת תוך עובדות, אלפי שבוע) מדי (או יום

 חלק רק מראש לקרוא באפשרותו שיש העורך, מנצח כולם על שונים. ותחומי-אחריות
לה. באחריות והנושא כולה המערכת על המנצח הוא אך החומר. מן קטן

 עוסקים הרי מסויים, שר של פעולותיו על חופשי מאמר מפרסם זה עיתון כאשר
 ועורך הצלם לכותרות, האחראי האיש זה, לתחום האחראי העורך שונים, כתבים בכך

 במוצר חלק מהם אחד ולכל — איש־שיכתוב או עורך־סיגנון אנשי־מחקר, התמונות,
 החלטות, מקבל עורך־דין, עם הצורך בשעת מתייעץ דיעה, מחווה מנחה, העורך הגמור.

במילה. מילה הכתבה על בעצמו עובר ולפעמים  ראוכן של וכין,מעשהו זה מורכב מיכצע בין !הבדל שום אין האם
,,בן־זונה״? שהוא כ׳ מקומה שימעון על האומר א׳ מקומה
 על להצביע רוצה הייתי אך מפוקפקות, לאנאלוגיות אני גם להיתפס רוצה איני
 ורצח. הריגה על מאד ברורים דברים אומרת פקודת־החוק-הפלילי אחר. מתחום השוואה

 ביותר. היעילה בדרך להרוג לומד אנשיו מרבבות אחד שכל מנגנון, במדינה יש והנה
בשעת־הצורך. להרוג בעצם, היא, מטרתו כל — זה מנגנון

 שחייל פעם ככד האם ? הצבא על כפשטותו הפלילי החוק חל האם
? תיק-חקירה ייפתח הוקר־מיקרי־מוות, ימונה כקרב אדם הורג צה״ל

 יש צבאי, חוק־שיפוט יש לצה״ל, כללים יש האבסורד. על מצביעה השאלה עצם
 מעשה־ ביצוע של בלתי־חוקית, פקודה מילוי של מסמכות, חריגה של למיקרים דין

 כפי להנאתו אזרחים ההורג חייל לדין. יועמד שבויים להריגת האחראי קצין זוועה.
 נחתכים אלה דברים אך בעונש. לשאת אמור — היהודית הסוכנות מנכ״ל שעשה
צבא. הקרוי הגוף של ולמיבנהו לתפקידו המתאימה בצורה

ראשונה, ממדרגה ציבורי תפקיד בעל גוף זהו העיתונות. על לחול צריך כלל אותו
 זקוק מסויימות, שיטות פי על פועל מסויימת, בצורה מורכב הוא תפקידו, את שימלא כדי

מסויימים. לתנאים
מכל■ משוחררת כשהיא הפקרות, של ריק בחלל תפעל העיתונות כי רוצה אינו איש

 שהיא מפני דווקא חלילה! נפשה. כאוות משמיצה דעתה, על העולה ככל עושה חוק,
אחריות. של גבוהה לרמה העיתונות זקוקה אחראי, כה בתפקיד נושאת

ם מיוחד, חוק להיות צריך העיתונות עד החל ;חוק , אך א ו ת מ ה  
, ת ו נ ו ת י ע ליכולתה. לצרכיה, לאופייה, לתפקידה, ל

הנביא") אליהו נ. ״מדינת״ישראל :זו בסידרה הבא (המאמר
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