
 צורך יש כזה, מישטר לקיים כדי
 צריכים אוייבים, כשאין באוייבים.

אותם. להמציא
 האוייב את רוזוולט המציא כך

 על רגן רונלד מדבר כיום הספרדי.
 ברית־ היא המרושעת", ״האימפריה

 שברית־המועצות אף — המועצות
שניה. ממדרגה מעצמה אלא אינה

 איפשר הסובייטי השטן של המיתוס
מת כלכלת־מילחמה של הקמתה את

האמ הממשלה מהכנסות שליש מדת.
 שנקרא, מה למימון משמש ריקאית
״ביטחון". סגי־נהור, בלשון
 איינש־ אלברט אמר 1950ב־ כבר

 בשילטון המחזיקים ״לאנשים טיין:
 לסיים כוונה כל אין זו בארץ האמיתי

 ארצות־ כיום הקרה." המילחמה את
 עד מכף־רגל חמושה ״אומה היא הברית

לכל." העויינת קודקוד,
 ארצות-הב- עלולה עכשיו

 גרעינית. במילחמה ליהרס רית
היא יותר חמורה סכנה אד

חדש ננוריאון רוזוולט:
 של הכלכלית ההתמוטטות

 ביזבוז בגלל ארצות־הברית
 על משאביה של גדול כה חלק

הצבא.
 שחור חור כמו הוא ״הפנטאגון

 לנצח. אובד לשם, שנכנס מה בחלל.
 נוצרים. אינם חדשים נכסים שום

 לחיות שאי־אפשר ערים והתוצאות:
 הגבוה שהוא שיעור־פשע במרכזיהן,

 מערכת־חינוו המערבי, בעולם ביותר
הרגל..." את שפשטה ציבורית

 גיפלגות שחי •
ימניות

 הא־ הבחינות מכל וידאל. כאן ד ¥ ך
 ארצות- בין מדהים דמיון יש לה,
מ הקטנה. וישראל הגדולה הברית
 דגם היא ישראל מסויימת, בחינה

 של ׳מהדורת־כיס, כמו משהו מוקטן,
האמריקאית. האימפריה
כ לאומי חוב תחת כורעת ישראל

הע החוב על אף (יחסית) העולה ביר,
 מקדישה היא ארצות־הברית. של צום

ה התקציב ממחצית יותר ל״ביטחוך
לתש המוקדש הסכום (מלבד ממשלתי

 ה״ביטחון״ חלק וריבית). חובות לום
עו ישראל של הגולמי הלאומי בתוצר

 הלאומי בתוצר חלקו על אף בהרבה לה
האמריקאי.

 המציאות הישראלי, המיתוס לפי
המ על המתמדת המילחמה את כופה
 כי להוכיח) לטעון(וגם אפשר אך דינה.

 המילח־ את כופה המדינה נכון: ההיפך
המציאות. על מה

ה ״ארץ־ישראל של הציווי
 הטבעי״ ל״יעוד דומה שלמה״

ארצות־הברית. של
ו טכסאס את כבשו האמריקאים

וזק חוליה את מרעיבה היא מודרנית.
וסול התנחלויות מקימה היא אך ניה.
 הכבושים, בשטחים כבישי־פאר לת

 להיות האמור בצבא־יבשה ומחזיקה
 על לדבר שלא בעולם, בגודלו הרביעי

יותר. מתוחכמים כלי־נשק
 וייאט־נאם, היתה לאמריקה

 לשתיהן לבנון. היתה לישראל
ודרום־אפריקה. ניקראגואה יש

והוווו הצלב •
ארצות של החסרונות איית ^

 להע- להביא צריכה אינה הברית !
 יריביה, של החסרונות מן למת־עין

כ אותה מתאר וידאל ברית־המועצות.
 לה שיש — ונחשלת עלובה מדינה
 במילחמה אמריקה את להשמיד הכוח

 הבעיות ראיית הדדית. התאבדות של
 להביא צריכה אינה ישראל של

 אויבותיה של הבעיות מן עין להעלמת
 תתכן,. השמי במרחב גם הערביות.

הדדית. השמדה דבר, של בסופו
 שהאיבה הוא העיקר אך
 אמריקה, לשליטי רצויה הזאת
 לשליטי רצויה שהיא כשם

 מרוששת המילחמה ישראל.
 את מעשירה אך המדינות, את

המדינות. שליטי
 מצביא — אייזנהואר דווייט הנשיא

 הבית מן צאתו ערב דיבר, — ומדינאי
 הצבאית־תע־ ״התישלובת על הלבן,

 היתה זאת מפניה. והזהיר שייתית",
קיי כיום האמריקאית. לאומה צוואתו

מ לישראל. עצמה הסכנה אותה מת
 מיפעלי בין הבדל שום אין זו בחינה

הפר ו״המיגזר הממשלה ההסתדרות,
אחת. תישלובת כולם טי".

ו באמריקה, שולטים סוחרי־הנשק
 מיקרה זה אין בישראל. שולטים הם

 היה ראש־הממשלה, פרס, ששימעון
הממ סוחר־הנשק 50ה״ בשנות כבר

בשני ישראל, של הידיעה בהא לכתי

 כל של לשליטיה לאפשר היא תית
נתי על לכפות המרינות משתי אחת
 שטי־ בעזרת עבדות של מישטר ניהם

מתמדת. פטריוטית פת־מוח
מרחביים, ובמימדים בזעיר־אנפין,

היומ שטיפת־המוח לגבי גם נכון זה
 רוצים אנחנו בישראל. הקיימת יומית

 מסרב. האוייב מושטת. ידנו בשלום.
 יהיה לא לעולם לכלותנו. זומם האוייב
 אל החגורה. את להדק צריכים שלום.
בתקציב־הביטחון. תגעו

 בישראל וגם באמריקה גם
 במערכת יפה הדת משתלבת

וסמל־ הצלב של ״השילוב זו.

 מא־ את כבשו שהאמריקאים אחרי
 מארק כתב הפיליפינים, בירת נילה,

ש הדגול, הסופר־ההומוריסט טוויין,
 הכוכבים־וה־ דגל את להחליף אפשר
הגולגולת־והעצמות. בדגל פסים

אימ להקים יכולים ״איננו
 רפובליקה ולקיים במיזרח פריה

 — טוויין כתב באמריקה,
אמ אשר את המזכירות מילים

 ואחרים ליבוביץ ישעיהו רו
.1967 אחרי

 ב&יסמה, השתמש רוזוולט תיאודור
 טענה ״כל לנו. גם משהו המזכירה
הפיליפינים לגבי להשמיע שאפשר

 ביומנו: רשם הוא קליפורניה. לכיבוש
 הרפובליקה הלכה הזאת ״במילחמה

האירו הממלכות של הרעה בדרכן
 כשאיפתן הצדק מן המתעלמות פיות,

 מדינות־ של המרד שטחים. לרכישת
תו היה (במילחמת־האזרחים) הדרום

או המכסיקאית. המילחמה של צאה
 חטאי־ על נענשות בני־אדם, כמו מות,

 מילחמה בצורת בא שלנו העונש הן.
 הוא כמוה.״ מאין ויקרה עקובה־מדם

הנוראה. למילחמת־האזרחים התכוון
 ונשארו היו אלה קולות אולם
 שבט את חוסך אינו וידאל מעטים.

)14 בעמוד (המשך
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ואוצות־הבוית ׳שואל שביו הקשוים וער ישראל, של וגורלה מהותה

 הארץ״, ״שלמות למען קליפורניה
 קובה הוואי, את וכבשו המשיכו ומשם

 בעולם מקום אין כיום והפיליפינים.
 אמריקאית י צבאית מעורבות אין שבו

הג את כבשה ישראל סמויה. או גלויה
 תע־ אל המשיכה ומשם והרצועה, דה

ה ישראל גם ורמת־הגולן. לת־סואץ
 מדינות בעשרות כיוס מעורבת קטנה
סמויה. או גלויה בצורה העולם, ברחבי
 הקימו שהם נאמר הבריטים על

 זה היסח־הדעת״. של ״בהתקף אימפריה
 כמו הישראלית. לאימפריה גם קרה

 נהנית היא בשעתו, ארצות־הברית
 פרצה ועוצמתה טכנולוגית, מעליונות

 הריק החלל תוך אל אוטומטית כמעט
שמסביב. מבני־אדם) לא מכוח, (ריק

 בישראל גם יש כן באמריקה, כמו
 אגפים שני לה שיש יחידה, ״מיפלגה
 והשני ליכוד קרוי האחד — ימניים״
 מהתחיה מיפלגות־המימסד, כל מערך.

 למעשה שייכות ור״ץ, מפ״ם ועד
הזאת. היחידה למיפלגה

 על מושתת הזה המימסד כל
המילחמה.

 בעולם, מדינה בכל כמו אצלנו, גם
 הפנימי והמישטר החיצונית המדיניות

 המטבע. אותו של הצדדים שני הם
 לקיום חיוני מצב־המילחמה המשך

 את המקיף הישראלי, העליון המעמד
 הפוליטית־הכלכלית־ המערכת ראשי

 בני חומסים המילחמה בעזרת הצבאית.
ומעבי קופת־המדינה, את הזה המעמד

 הייצור לכיסיהם. הציבור כספי את רים
כ הם המילחמתי והייצוא המילחמתי

הישראלי. המשק מוקדי יום
 גדולה היתה האמריקאית האימפריה

 75 במשך מעמד החזיקה ולכן ועשירה,
 ב־ שקמה שלנו, המיני־אימפריה שנים.
 שנה. 20 שחלפו לפני מתמוטטת ,1967

ל להעניק עוד מסוגלת אינה המדינה
מערכת־בריאות מינימאלי, חינוך בניה

—

השניה נמירחגח־העולם גיווו״ של הימי הקוב האיגבויה: שיא
 כמו שאיש מיקרה זה ואין הכיוונים.

 התע־ של ראש־השדולה ארנס, משה
 עמדת־מפתח בעל הוא האווירית, שיה

 שולטים רגן של בבית־הלבן בממשלה.
בגלוי. סוחרי־הנשק

 באויב צורך יש בנשק לסחור כדי
 דומה וידאל של התיאור דמוי־שטן.

 ג׳ורג׳ דור, לפני שכתב, לתיאור
 שתי תיאר שם .1984 בספרו אורוול,

דמיו מילחמה המקיימות מעצמות־על,
האמי־ כשהמטרה דמיונית, בחזית נית

 לנצח,״ וממשיך ניצח הדולר
 את להחליך אפשר וידאל. כותם
המצי והנה במגן־דויד, הצלם

הישראלית. אות

ועצגוח גולגולת 0
האמריקאית האימפריה המת ^

 ב־ היו ביקורת. בלי התגשמה לא ( 1
 ואנשי־רוח אנשי־מעשה ארצות־הברית

מלכתחילה. שחורות שניבאו

 האינדיאנים,״ לגבי גם להשמיע אפשר
 אין ״אם בגין: מנחם שאמר כפי אמר.

 גם לנו אין בחברון, לשבת זכות לנו
ביפו." לשבת זכות

 בפרס־ זכה אגם, רוזוולט,
 מנחם כמו — בשלום נובל
בגין.

 ארצות־ של המצביאים מגדולי אחד
 מילחמת־ גראנט(מנצח יוליסס הברית,

הש הנשיאות), לכס שעלה האזרחים,
במכסיקו במילחמה צעיר כקצין תתף

האימפריה מרעישה: בהוצאה אמו ויואל ו1ג האמריקאי הסוכו
על רבות השלכות לובריו יש ליפאן. ש״ו העתיו מתה. האמריקאית


