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 אישיים. חשבוניות איו זה לשבועון
 על־פי לבני־אדם להתייחס משתדל הוא

׳ומחדליהם. מעשיהם
 חותכת בצורה זאת המוכיח אדם אין
שמ לפגי שפרש כהן, חיים מאשר יותר

 כה כדמות — פעמיים אם כי פעם, לא
 מילחמ־ כהתגלמות .נראה כי עד שלילית,

בבני־אור. בני־חושך של תם
 חיים המישפטי היועץ הופיע 1953 במאי

 רקע על ),812( הזה ׳העולם שער על כהן
 דוש. בידי צוייר השער עמוד־יתלייה. של

 הופיע בראש־השנה, חודשים, כמה כעבור
 (העולם תשי״ג כאיש־השנה כהן חיים
 הצעיר, בק שמואל של בציור ),829 הדה

האזרח. את באצבעו מועך כשהוא

 על להגנה הצעת־חוק הכנת השאר, בין
 אחרת הצעית־חוק ועיבוד ביטחון־המדינה,

ש ההצעה — חופש־העיתונות לצימצום
 חוק־ את הרבה, שנים כעבור הולידה,

 בראשי־התיבות לו (שקראנו לשון־הרע
חוליר״ע).
 לתיקון ״חוק השם את שנשאה ההצעה

 — המדינה נגד עבירות — דיני-העונשין
ועל כמותה, מאין דראקונית היתה תשי״ג״

 מימי הבריטיים חוקי־החירום על בהרבה תה
 ״מי על עונש־מוות חל על־פיה המנדאט.

ש להביא כוונה מתוך מעשה שעשה
 ׳ששטח או ריבונית, כמדינה תחדל ישראל
 — משליטתה איו מריבונותה ייצא מסויים

פחו שאינה לתקופה מאסר או מיתה דינו
שנים.״ משבע תה

ל נטורי-קרתא, על חל היה כזה סעיף
מ מסויים שטח ״להוציא אז שרצו משל,

 הוא ישראל. של משליטתה״ או ריבונותה
 שלום למען שפועל י מי על בומינו חל היה

ירושלים של בסטאטוס שינוי בו יש אשר

 שמשהו לי אמר שירות־הביטחון ראש ״אם
 הייתי לא המישפטי, כיועץ אני, היוני,

 בשנים הביטחוני המצב זה. אחרי מהרהר
 כזה, היה המדינה קום שלאחר הראשונות

פלו דבר מחייב שהביטחון לי אמרו שאם
 הפגיעה במחיר גם זה את מקבל הייתי ני,

בזכויות־האדם.״
 מיילחמות כל את למעשה, הצדיק, בכך
 כי לזכור יש ההיא. ׳בתקופה הזה העולם

 אלא היה לא שירות-הביטחון ראש אותו
 כי בספר לאחר־מכן שגילה הראל, איסר
 1 מס׳ ״האוייב את הזה בהעולם אז ראה
המיישטר.״ של

והר הציבור את הזעיק הזה העולם
 נאלץ דבר של בסופו וארץ. שמיים עיש

 הרבה מהדורה ההצעה. את לגנוז בן־גוריון
ה בחוק מכן, לאחר נכללה, מתונה יותר

פלילי.
 העיתון היה הזה העולם כי להזכיר ראוי

י ד י ח י  הצעת־החוק. נגד אז שנזעק ה
 הצדיקה ואף שתקה, הכללית העיתונות

דום העיתונים עמדו כרגיל, ההצעה. את

)812( הזה״ ״העולם שער )820(הזה״ ״העולם ־שער
השתנה התפקיד אם כי השתנתה, ההשקפה לא

ה ביית־המישפט כשופט מתפקידו עיים
.70 לגיל הגיעו עס עליון,

 בתפקידי הגשתי, ׳חודשים כמד. לפני
 שמטר־ פרטית, הצעית־הוק כחבר־הכנסת,

 ׳פרישתו- את למנוע היתד, העיקרית תה
 ביקשתי כהן. חיים השופט של מאונס

 שופטי של תקופת־כהוינתם את להאריך
 אם ,70 לגיל מעבר העליון ביתרהמישפט

בכך. רוצים הם
 שיטת־ לי איפשרה ילא הצער למרבה
 הצעת־החיוק את לנמק המעוותת המיכסות

ל רציתי להצבעה. ולהביאה הדוכן מעל
 פרישת את למנוע כדי יכולתי ככל פעול
 עטוד־התווך את בו שראיתי מפני כהן,
ל בית־יהמישפט. של הליברלי האגף של

 במלוא בעודו כהן, של פרישתו דעתי,
הישראלית. לדמוקראטיה מכה היא יכולתו,

 כי הפוליטיות, דיעותיו מהן ידעתי לא
 רק לבטאן. היה יכול ילא שופט בהיותו

 הופתעתי ולא — קראתי פרישתו אחרי
 הסכם־שלזם בכריתת דוגל שהוא — מנך
 ׳מובן־מאליו כדבר ומקביל הפלסטינים, עם
אש״ף. עם טשא-ומתן לנהל הצורך את

 הופיע אשר האדם שזהו להאמין קשה
— הזה העולם שער על שנים 28 לפני

 השנים במשך הזה העולם השתנה האם
י כהן חיים השתנה האם ל האלה

או מוות
שנים שבע

 הדבר השניה. היא הנסוגה התשובה
 שאלו עיתונאים כמה כי עד בולט, כה

פריש עם האחרונים, בימים כך על אותו
בתשובה.ל 'לכך. התייחס אף והוא תו,

 לא כי כהן, חיים טען בהארץ שגב תום
תפקי אלא מאז, השתנתה השקפת־עולמו

דו.
 מסקנה מכך להסיק יש מעניין. הסבר זהו

 לכוון תפקיד של יכולתו על מרחיקת־לכית
ל ישיר קשר בלי אדם, של מעשיו את

 של המושפטי היועץ כהן, חיים השקפתו.
 במעשיו היה בן־גורוון, דויד ממשלת

ה השופט כהן, חיים מובהק. אנטי־ליברל
 בין סתירה (ואין קיצוני ליברל היה עליון,

 את מגדיר אני יגם אלה. מילים שתי
קיצוני). כליברילי עצמי

 לפני הזה העולם פתח שביגללם המעשים
היו, כהן בחיים במילחמת־חורמה שנים 28

צריפין מחתרת כמישפט וכהן(עומד) (מימין) תמיד
והיפוכו דברי

 במיסגרת כי ׳שסבור ימי או המיזרחית,
 קילומטרים, כמה על לוותר מותר ׳שלום

חילופי-ישטחים. של במיסגרת
 היו לא בהצעת־החוק האחרות החומרות

מא קבעה ההצעה המורות. פחות בהרבה
 שאדם לכך שגרם למי שנה 20 של סר

 המש של מאסר בצה״יל, ישרת לא מסויים
 או דיברי־שבח שפירסם ימי על שנים
 מאסר־ ׳במטרותיו, או עויין באירגון אהדה
 מתכוון אחר מישהו כי שידע מי על עולם

 גילה ולא מיתה שדינה עבירה לעבור
 שהפיץ מי על שנים ישבע של מאסר זאת,

 את .לערער בכוונה נכונות) (גם ידיעות
ועוד. ועוד ישראל תושבי רוח

שגב: עם בשיחתו כהן אמר כך על

ה ״ביטחון .מיילוית-יהקסם נשמעו כאשר
ב שהתפארו ׳הזה, העולם עורכי מדינה״.
שהש קרביים חיילים כולם שיהיו עובדה
 יראת־ רחשו לא מצה״ל, מכבר לא תחררו

ל ידעו הם אלה. למילים עיוורת כבוד
 ביטחון־ של האמיתיים הצרכים בין הבחין

 לשם נימיוקי-הביטחון ניצול ובין המדינה
אנטי־דמוקרטי. מישטר ביסוס

)67 בעמוד (המשך

2273 הזה העולם
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