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אמריקה הנאצית

בעולם
פסיסלזגירי
זיגמונד
פדויד
כניאף
זיגמונד פרויד ,אבי הפסיכואנליזה ,היה
אחד האנשים שהשפיעו ביותר על התרבות
האנושית במאה ה־ .20תרומתו של הרופא
היהודי מוינה לפסיכולוגיה ,היא שנתנה
לענף מדעי זה דחיפה עצומה והפכה
אותו למכשיר עיקרי להבנת האדם.
אולם ,האם היתד ,תורתו של פרויד,
עליה התבססו פסיכולוגים רבים וממנה
יצאו ענפים רבים של הפסיכולוגיה ,תורה
אוביקטיבית ,או שמא הושפעה מתסביכיו
וחיי הנפש של פרויד עצמו?
שאלה זו עלתה מחדש כאשר התברר
השבוע כי לזיגמונד פרויד היה רומן
אינטימי ממושך עם אחותה הצעירה של
אשתו.
הגילוי בא מפיו של הפסיכולוג ה
אמריקאי ג׳ון בילינסקי במאמר מדעי ש־
פירסם .במאמר זה מתייחם ביליגסקי ל
פגישה שהיתר ,לו עם הפסיכולוג השזזייצי.
הידוע קארל יונג שנפטר ב־ ,1961ממת
נגדיו של פרויד וממציא שיטה פסיכולוגית
משל עצמו.
לדברי יונג נגרמה המחלוקת שלו עם
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פסו בפברואר  1969במחסן נשק סודי של קבוצה נאצית אמריקאית
שכינתה את עצמה בשם ״חברת האדם״ .לדברי אנשי הקבוצה
ים יהודיים בארצות־הברית.
הם הכינו מיתקפות על

ך * ו כ ני מ מ ש ר ת א ר צו ת ־ דז ב רי ת הודיעו לאחרונה ,כי ה־
^ קבוצות הקיצוניות בארצות־הברית מחמשות עצמן בנשק כבד,
ממכונות־יריה ומקלעים כבדים ,בנוסף לכלי־יריה קלים יותר.
מאחר והמדובר בקבוצות קיצוניות שונות ,המתנגדות האחת ל
דרכי רעותה ,נראה כי אם יפרוץ מאבק מזויין בין קבוצות יריבות
אלה ,יהיה מספר הקורבנות רב ביותר.
אזרחים של ארצות־הברית ,שנאסרו לאחרונה בעוון החזקת נשק
בלתי חוקי נמנים על המיניטמן ,הקו־קלוקס־קלאן ,הפנתרים השחו
רים ,המשחררים ור,מאפיה.
בדיקות שנערכו לאחר מציאת כלי הנשק ,מראות כי מרבית
מכונות־היריה והנשק הבבד האחר ,הם מתוצרת אירופאית .הרובים
ויתר הנשק הם מתוצרת מקומית.
יתירה מזו ,בשעת החיפושים נתגלתה גם ספרות מלחמתית ענפה.
מסתבר כי מרבית חוברות ההדרכה שעסקו בלוחמת גרילה הן חוב
רות הנמצאות בשימוש ביחידות הברטים הירוקים .עובדה זו ,של
מציאת נשק בלתי ליגאלי בכמות גדולה כל כך ,בצרוף לתופעות
האלימות המתרבות והולכות ,מטרידות את יהודי ארצות־הברית.
עובדה היא שבשנה האחרונה רבו מספר התקריות האנטישמיות
החמורות בארצות־הברית .היהודים מקיימים קשר שתיקה בנושא זה
ופרט למיקרים בודדים אין הדברים מובאים לידיעת הציבור.
האירגונים הימניים הקיצוניים בארצות־הברית מנהלים כמעט ב
גלוי מאבק למען מלחמה גלוייה בקומוניסטים ובבני־בריתם .לגבי
הם — קומוניסטים הינם בראש ובראשונה יהודים וכושים .ואכן —
מרבית כלי־הנשק הבלתי־חוקיים נתגלו דווקא אצל אנשי חוגים ,ה־
חורתים על דגלם מלחמה בקומוניסטים ,ביהודים ובכושים ,או ב־
מיקרה הפוך :אצל קבוצות קיצוניות כושיות ,הנאבקות אף הן כנגד
ה״יהודים קומוניסטים ואימפריאליסטים״.

אחד מראשי הקלאן הוא רוי פראנקפרטר ,מי שהיה ידידו ה
קרוב של דן בומס — חבר המפלגה הנאצית האמריקאית שהתאבד
לאחר שהעיתונות גילתה כי הוא ממוצא יהודי.
עיתונאי של הפלייבוי ,שביקר בבונקר תחמושת של המיניטמן,
מספר כי ראה במקום רקטות באורך של  1.20מטר ,שלדברי מאר
חיו הן בעלות טווח של  50קילומטר .במקום מצוייר ,אף מעבדה
לתעשיית ניטרוגליצרין .על מרבית כלי־הנשק חרוטים צלבי־קרם.
במיקרה אחד ,עצרה משטרת וירג׳יניה צעיר בן  30בשם דייוויד
מנם .הוא נאשם בפיצוץ בית־כנסת באחד מפרברי וואישנגטון.
בחיפוש שנערך לאחר מכן בביתו נמצאו  20רובים ותת־מקלעים,
 25אקדחים 4000 ,כדורים ו־ 38ליטראות של דינמיט .כל זאת ב
נוסף לנשק קר כאגרופנים ,פגיונות ,סכיני־קפיץ וכדומה.
ברשותו נמצאה אף מפה המפרטת את מיקומם של בתי־הכנסת
של וואשינגטון ,אותם עמדו מנס וחבריו לפוצץ.

פארק בקליפורניה ,מציג כלי־נשק ,דגל נאצי ותמונת היטלר ,שנת־
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| | אזרחי ארצות־הברית הפכו לחוקיים בעקבות חנינה שניתנה
למחזיקי נשק בלתי־חוקי בחודש נובמבר .1968
בעקבות חנינה זו נרשמו כחוק  68,000כלי־נשק שהיו בלתי רשו
מים קודם לכן אצל השלטונות .בתוכם  17,000מקלעים ותת־מקלעים.
איש אינו יודע מה מספר כלי־הנשק שלא נרשמו כחוק.
מיצבור הנשק הגדול ביותר שנתגלה בשנה האחרונה ,נבצא בביתו
של פעיל אירגון המיניטמן ,ריצ׳ארד לאפלי .בביתו נמצאו  605מק
לעי טומיגאן .לאפלי קנה אותם בגרוטאות ושיפצם .בנוסף למקלע־
הטומי נמצאו ברשותו של לאפלי שמונה קרבינים מסוג מ־,2
 38,000כדורים 58 ,רימונים אנטי־טנקיים 17 ,פגזי מרגמה בקוטר
 60מ״מ׳  11מוקשים נגד אדם 21 ,ליטראות של אבק שריפה,
ארבעה רימוני יד ושתי רקטות צבאיות.
אנשי המיניטמן ,אירגון ימני קיצוני ,הודיעו בפירוש כי כלי
הנשק שנמצאו ברשותם ,ביניהם בקבוקי מולוטוב ופצצות מלאכת־
בית ,נועדו למלחמה ביהודים ובכושים העומדים ,לדבריהם ,ליטול
חלק בקשר הקומוניסטי להשתלט על ארצות־הברית.
לנזיניטמן ,שהוא אירגון הקרוב ברוחו לקו־קלוקס־קלאן ,האירגון
הגזעני־קיצוני ,יש מצבורי נשק רבים ברחבי ארה״ב .המיניטמן
ואנשי הקלאן קשורים עם אנשי המפלגה הנאצית בארה״ב.
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ן* מרכית המקומות נמצאה ספרות ימנית קיצונית בעלת גוון
^ נאצי יחד עם מיצבורי הנשק.
אולם לא רק הימין הקיצוני מצוייר בנשק חם .הפנתרים השחורים
ויתר האירגונים הקיצוניים הכושיים הפכו אף הם את מחבואיהם
ומשרדיהם למאגרי נשק — למיקרה של קרבות רחוב או התנק
שויות מזוינות עם המשטרה.
למעלה מתריסר אנשי הפנתר השחור נהרגו לאחרונה בקרבות
עם אנשי המשטרה.
במיקרים אחרים הטמינה המשטרה מלכודת לאנשי הפנתר השחור.
אנשי משטרה במדים אזרחיים הציעו לפנתרים נשק למכירה וכש
אלה הסכימו ,נאסרו במקום .אולם גם ללא פרובוקציות אלה יש
בידי השלטונות הפדרליים של ארצות־הברית הוכחות רבות לבך
כי האירגונים הקיצוניים ,הן אירגוני השמאל והן אירגוני הימין,
מחמשים עצמם בנשק חם.
מאין מגיע הנשק לידיהם?
רווחו אמנם שמועות כי חלק מכלי־הנשק מקורם במקורות ש
מחוץ לארצות־הברית ,אולם לאנשי הבולשת הפדראלית אין על כך
תשובה ברורה.
כבכל מיקרה אחר ,הניזוקים העיקריים הם דווקא היהודים .אנשי
הימין רואים בהם משתפי־פעולה עם מה שהם מכנים ״קומוניסטים״.
הכושים רואים בהם את מנצליהם .מכל מקום — האלימות כנגד
היהודים גדלה והולכת.
בישראל כמעט שאין שומעים על כך דבר .אשמים בכך שני גור
מים :פרנסי הקהילות היהודיות והקונגרס היהודי העולמי .בתחילת
השנה העבירו אנשי הקונגרס הוראה סודית לכל אנשי הקשר שלהם
בקהילות היהודיות ,להצניע ככל האפשר קיום תקריות אנטישמיות.
קשר שתיקה הבא למנוע ,לדברי יוזמיו ,פגיעות חמורות יותר
וליבוי יצרים.
אולם מטרתו האמיתית של קשר השתיקה שונה לחלוטין — מנ
היגי הקונגרס ,ובראשם הד״ר נחום גולדמן ,אינם מעוניינים באווירת
פאניקה שתגרום לחיסול גלויות .גלויות המהוות למעשה הגורם
היחיד לקיומם כאירגון בינלאומי החסר אחיזה במציאות.

זיגמונד פרויד
יחסים עם הגיסה

פרויד לא רק בשל פירסום מחקרו ״ה
פסיכולוגיה של הבלתי־מודע״ אלא בגלל
גילוי שגילה בשנת  . 1907סיפר יונג ל־
בילינסקי :״האשד) ,אחות אשתו של פרויד(
היתד ,מודאגת מאוד מיחסיה עם זיגמונד
והרגישה רגשי אשמה עקב כך .ממנה
למדתי שפרויד התאהב בה והיחסים ביניהם
היו אינטימיים .זה היה גילוי מדהים
עבורי ואף עתה יכול אני להיזכר בייסורים
שחשתי באותו זמן.״
סיכת הפירוד .לדברי יונג ,שמת
לפני  9שנים ,הוא פגש את פרויד שנתיים
לאחר פגישתו עם האשה .״לפרויד היו
חלומות שהטרידו אותו .כשסיפר לי פרויד
על חלום בו הופיעו גם אשתו וגם אחותה
הצעירה ,ביקשתי ממנו לספר לי על קשריו
עם הדמויות שהופיעו בחלומו .הוא הסתכל
בי ואמר במרירות :״יכולתי לספר לך יותר,
אבל אינני יכול לסכן את סמכותי .בזה
נסתיים כמובן נסיוני לטפל בחלומותיו.״
״פרויד פיתח מספר נברוזות,׳״ סיפר
יונג לבילינסקי ,״הייתי חייב לעשות לו
אנליזה מוגבלת .הצעתי לו אנליזה שלימה
אבל הוא דחה את הרעיון ,משום שאז
היה עליו לעסוק בבעיות הנוגעות ישירות
לתיאוריה שלו .אילו היה מנסה להבין ב
הכרה את מהות המשולש בו היה קשור,
הוא היה מתקדם יותר.״
״ידיעתי על הקשר האסור של פרויד
היתד ,לה חשיבות מכרעת לפרידתי ממנו,״
אמר יונג ,״מאז לא יכולתי לקבל את ה
סמכות שלו לגבי האמת המוחלטת.״
העולם הזה 1689

