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השנייה במילחמת־העולם אמריקאיות תעמולה כרזות
!״החירות למען ד י נו ת נלחמים ״אמריקאים

 בסולסברי יהודי צעיר אחר: מיקרה או
מו שאינו מפני הרודזי, הצבא מן עורק

 לוחמי- מפני הלבן המישטר על להגן כן
 מותר לישראל. בורח הוא כושיים. גרילה

אסור? או
כרוד ישיבו: ,הישראלים רוב
הבא.

ישראל מלו אריק •
 לגזור נוהג הישראלי האדם אין ך ^

באר שמותר מה בין שווה גזרה 1<
 בישראל. שמותר מה ובין הגויים צות
 הכל אצלנו הגויים. ככל עם אנחנו אין

אחרת.
ז האומנם

 זכאי מסויימים, קיצוניים במיקרים
 פקודה, למלא לסרב ישראלי חייל וחייב

 את ממלא הוא אם בחוק. מעוגן והדבר
 כך פלילית. עבירה מבצע! הוא הפקודה,

 הלוי בנימין השופט של בפסק־דינו נקבע
כפר־קאסם. פרשת במישפט
 מתנופף שעליהן פקודות יש
 — אי-החוקיות של השחור הדגל

 שאסור לדעת צריך מכיר אדם וכל
 הפקודה נותן אם אף אותן, למלא

 — המייצג המוסמך, המפקד הוא
ה הממשלה את — פקודיו כלפי

המדינה. של חוקית
לשח שיש במדינה הוחלט כן, על יתר

ואז אזרחים של שלמים סוגים ביכלל רר
 המזויינים, בכוחות השירות מחובת רחיות
 זו במשימה לעמוד יכולים שאינם מפני

 דתיים. או פוליטיים מצפוניים, מטעמים
 לגייס שאין כך על לאומי קונסנזוס קיים

 נתונה עוד כל ערביים, חיילים גיוס־חובה
 צעיר ואין הערבי, בעולם במילחמה ישראל

 מטרות עם שלם בלב להזדהות יכול ערבי
 בחורי- הצבא מן שוחררו זו. מילחמה
 כל בסיטונות שוחררו ולאחרונה ׳ ישיבה,
ל איכשהו להשתייך המתיימרות הבנות
מש אחרת או זו בצורה המסורתי. מחנה

מושבעים. פאציפיסטים גם תחררים
ש בכך כן, על מכירה, המדינה

 ו/או צבאי שירות לכפות אין
כן ,המתנגדים אנשים על קרכי  ל

שו מצפוניות מסיכות עקרונית,
ומשונות. נות

 צבאות של דגול מפקד כן: על יתר
מלך (״אריק אריאל (מיל.) האלוף ישראל,

סדי לחיילים בפומבי קרא שרון, ישראל״)
 מפקדיהם, פקודת את למלא לסרב רים

הנב החוקית הממשלה מרות את ולהפר
 לצוות עמדה שזו בשעה המדינה, של חרת

 גוש- של מתנחלים בכוח לסלק עליהם
 בלתי- ״התנחלות״ שביצעו אימונים,

חוקית.
ימל לא שמא החשש, כעיקכות

הממ אז הניחה הפקודה, את או
 זממם, את לבצע למפירי-החוק שלה
״הת של ארוכה שורה קמה וכך

 אותם — בלתי־חוקיות נחלויות״
 ד- שמורדי־המילואים היישוכים

עליהם. להגן מסרבים היום
שרון אריק הצדיק אחרת בהזדמנות

 חוקיות פקודות למלא סירובו את בפירוש
 הסמכות בתוקף שפעלו מפקדיו, של

 החוקית. הממשלה על־ידי להם שניתנה
 מפורטת, באידיאולוגיה זאת־ נימק הוא

 (״טובת עקרונות כמה מעמיד כשהוא
 מעל פקודי״) כלפי ״חובתי האומה״,
החוקית. לפקודה
 חשוב כשר כיום מכהן שרון אריק אותו

הנו הממשלה משמע: ישראל. בממשלת
 אינה עצמו, בגין מנחם ובראשה כחית,
 אריק של אלה ודיעות מעשים כי סבורה
כזה. בתפקיד מלכהן אותו פוסלים שרון

עקי לגיטימציה לפחות, זוהי,
פקו למלא המסרב חייל לכל פה

 מצפונו את הנוגדת חוקית, דה
והכרתו.

• ויאט־נאם ״סיגדהם •
 ההירהו- כל את מעלה אני מה שם *£
האלה? רים /

 הקצינים ואחד מאה הודעת
שסיר המילואים, אנשי והטוראים,

 עליהם יוטל אם פקודה למלא בו
 בשטחים התנחלויות על לשמור

 ראשון סימפטום היא הכבושים,
״סינ לה לקרוא שאפשר לתופעה

הישראלי״. ויאט-נאם דרום
התנח בהקימה כי מאמינים אלה חיילים

 הממשלה פועלת אלה, בשטחים לויות
השלום. נגד החוקית

 מן חורגת שהממשלה כלומר:
 כי הקובע הלאומי הקונסנזוס

ה ״צבא של היחידי יערו נ ג ה  
ן הוא לישראל״ ג ה המדי על ל

 או נוספים שטחים לכבוש ולא נה,
י־טראלית. אימפריה לבסס
 נולד איך שוב כאן להזכיר כדאי ואולי

 השילטונות היו בצרפת האדום. הדגל
 שבהם באיזורים אדום דגל להניף רגילים
 התחוללה כאשר המלך. נגד מרידה פרצה

 נציגי החליטו הגדולה הצרפתית המהפכה
 כדי הזה האדום הדגל את להניף העם

 הסמכות נגד שמרד הוא שהמלך להכריז
העם. של החוקית
 אנשי־המילואים בארץ. קורה כזה משהו

 ממשלת- כי למעשה, מצהירים, המרדניים
 העם, של הבסיסי הרצון נגד מורדת בגין

 העיקרית שמטרתן התנחלויות בהקימה
השלום. באפשרות לחבל היא

 ז לא או זו טענה צודקת האם
 חשובה אך חשובה. שאלה זוהי

 זהו האם : שניה שאלה יותר הרכה
 ״ויאט־נאמי״, תהליך של התחלתו

 המיל־ כצידקת האמון אובדן של
ץ חמה

 איבד לא בוויאט־נאם האמריקאי החייל
פולי אקטיביסטים שכמה מפני אמונו את

 הטיפו ובסאן־פראנציסקו בניו־יורק טיים
 חוסנו את איבד החייל המילחמה. נגד

בדרום־ שראה מה שראה מפני הנפשי
)36 בעמוד (המשך
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