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(9)בישואר נאשיזם
 היהודים על להג! כדי ארצחז־הברית את יצר אלוהים

 שיילכו או היהודים. אותו יקבלו שוב. ישוע יבוא כאשר
בישראל החדש הימין את המממנים הכוחות מאמינים כר לגיהינום

 והפאשיזם הנאציזם של הסריחה ימי ן*
 אמריקאי הסופר פירסם ו,935ב־ באירופה,

ובו פה! ייתכן לא זה בשם ספר לואיס סינקלייר
22 _ _ _ _ _ _ _

 תוצרת פאשיזם לקום עלול כיצס תיאר
ארצות״הברית.

בארצות־הברית התבססה האחרונות בשנים

 המוסרי״, ,הרוב הקרוייה דתית־ימנית, תנועה
 את היוצקת פולוול, ג׳רי הכומר בהנהגת

האמריקאי. החדש״ ״הימין של לעלייתו התשתית
 ראשי בין ואידיאולוגי בסיסי קשר נוצר

 פולוול בראשות האמריקאי, ״הימין־החדש״
 גופים של קשת ובין שלו, המוסרי״ ו״הרוב
 שמכונה למה ועד בישראל המסורתי מהימין

חרש". ישראלי ״ימין
 נוצרים אדוקים, מאמינים של זה מיסטי קשר
 האנטישמיות את לבטל הצליח ויהודים,

 האמונה את מבטא הוא הימנית. האמריקאית
 ״אצבע בבחינת היא ישראל שמדינת הנוצרית
אלוהים".
 הפצצת אחרי זה דתי־לאומני קשר הגיע לשיא

 מנהיג כאשר בגדאד, בקירבת הגרעיני הכור
 השבועית, בדרשתו אמר המוסרי״ ״הרוב

 ״לצאת כי שלו, הפופולרית בתוכנית־הטלוויזיה
 אלוהים!״ נגד לצאת פירושו — ישראל נגד

 ״הנצרות שלו, הנפוץ בכתב-העת
״אלוהים סולוול: הכומר הוביח כיום״,

 הליבראליזם את ארצות־הברית, של המודרניזציה
 ״ההפקרות לכנות נוהגים שהם מה ואת החילוני

הגדולות. הערים של המוסרית"
 לארצות■ העניק הזה המוסרי״ ״הרום

 את שנה ממאה יותר כמשד הכרית
 ״קו־קלוכם* אגודות את ״הימין־הישך,

 ובעיקר ואחרות בירץ׳״ ״ג׳ון קלן״*,
 י ביותר, האסל הסוג מן גזענות

 ־״* השחורים לאזרחים ביחס שהתבטא
והיהודים.
 פתיחתה השניה, ממילחמת־העולם כתוצאה

 וכישלון הרחב, לעולם ארצות־הברית של
 הסנאטור שניהל המכשפות״ ב״ציד ״הימיו״הישן"

הקיצוני. הימין השפעת ירדה מק־קארתי, ג׳ו
 האמריקאי הימין חזר האחרון בעשור אר

 ״הרוב כגון כינויים תחת והפעם לכותרות,
 בו המרכזית הדמות ו״הימין־החדש", המוסרי"

פולוול. הכומר של דמותו היא
 באפטיסטי כהן־דת הוא פולוול ג׳רי

אך כחילוני, דרכו החל הוא מווירג׳יניה.

קנדי) טד הסנאטור עם פולוול(מימין, הכומר
קלאן הקו־קלוכס בעיקבות

 אותה וחיזק ארצות־הברית את העלה
 וכדי הנצרות את להפיץ כדי בימינו,

 חושב איני היהודים. עמו, בני על להגן
 אחרת סיבה או זכות יש שלאמריקה

אלה:״ תכליות שתי מלבד — לקיום
חומ״ניזםנוצף־יהוד׳ #

מנחם לשעבר, ראש־הממשלה היה אשר ^
 קיבל שלו, ימי־ההתבודדות ב־ססז בגין,

 ובסיקור במענה שזכתה אחת שיחת־טלפון
בינלאומי.

 שביקר פולוול, היה קו־הטלפון של השני בצד
בישראל. ימים באותם
 שבין הראשונה שיחת־הטלפון זאת היתה לא

פולוול. לכומר בגין
 1981 יוני בראשית נערכה קודמת שיחה

 את באוזניו ונימק לפולוול בגין התקשר כאשר
 במילים: העיראקי הגיעיני הכור להפצצת הסיבה

 מפני הקטנים ילדינו את להציל כדי נעשה ״זה
השמדה!"
 לאחרונה והתהדק. הלך זה קשר
 לגלריה פולוול בין בקשר בעיקר התמקד

 מבגין, ימינה השוכנות דמויות, של
 ״הרוב של המטרות בזהות ומאמינות

והימין־הישראלי־החדש. המוסרי״
המוסרי״? ״הרוב מהו

 וירג׳יניה, לואיזיאנה, מיסיסיפי, במדינות
 בארצות־ נוספות ומדינות מרילנד אינדיאנה,

 הנוצרית־אוואנגלית, המסורת שולטת הברית,
 של הנוצרים־פוריטאניים המתנחלים עם שבאה
.17ה־ המאה

 ואמונת התנ״ך״, ״חגורת מכונות אלה, מדינות
את בדחייתם בעיקר מאופיינת תושביהם

 הקשיב כאשר שנה, 30 לפני חזר־בתשובה
 כתוצאה אוואנגאליסטי. לשידור־רדיו במיקרה

 שונה, נוצרית אמונה לייסד החליט שידור מאותו
 פשוטה אמונה ויאחר וחדש, ישן ישלב שבה

 על־פי ״נוצרים של (אמונה ופרימיטיבית
 המשוכללות הטכניקות עם כדבריו) הבשורה",

*־ האלקטרוניים. אמצעי־התיקשורת של ביותר
 ניצול תוך כוכב־טלוויזיה, הפך מהרה עד
 של מרמתו נופל הוא אין זה. מדיום של גאוני

גבלס. יוזף ד״ר הנאצי, שר־התעמולה
 ולראות לשמוע ניתן א', ביום לרוב שבוע, מדי

 וטלוויזיה רדיו תחנות במאות פולוול ג׳רי את
 את נושא הוא כאשר ארצות־הברית, ברחבי

״בשורתו״.

 פולוול של מאמיניו נחשבים כיום
 חוקרי האמריקאי. הימין של כמאגר־הקולות

 שפולוול טוענים בארצות־הברית הפוליטיקה
 ־̂־ מיליון מעשרה יותר רגן רונלד לנשיא הביא

 מסע־ במערכת־הבחירות ניהל הוא מצביעים.
 החוקה שמעניקה המקירנות נגד תעמולה

 את לבטל שיש למאמיניו אמר הוא האמריקאית.
 ״ישנם בטענה: והמדינה, הדת בין ההפרדה
 את ולהפוך האל את לגרש התובעים ליברלים
 אבל פאגאנית־אלילית. למדינה אמריקה
נוצרית!" מדינה זאת, למרות היא, אמריקה

 תנועה היא פולוול של המוסרי" ״הרוב תנועת
מאז ברור. וריאקציוני פוליטי פוטנציאל בעלת

שאית אגודה *  טרוריסטית לאומניתיח
 במדינות- 1867בי שנוסדה בארצותיהברית,

 העבדות בביטול להילחם בדי הדרום,
ת נועד התנועה של שמה השחורה.  את לחקו

רובה. דריכת של הצליל


