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חומרי. נזק לו לגרום 7

ה בגוף התנקשו ואף פצצות, אצלנו הניחו בעבר
עורכים.

ההצתה, אחרת: בשיטה המתנקשים בהרו הפעם
 התצלומים, ארכיון :לאש עיקרי וכייעד הפחדן. של נשקו

שלו. הנגטיבים מיליון חצי על
? מדוע

 מכ־ רל, ולא רכוש, רל, היה לא זה ארכיון
ציבורי. :כס היה הוא שיר-עבודה.

 ושל המדינה של והעצב השימחה רגעי בו הונצחו
 טובי של עמלם פרי בו כונס מאזרחיה. אלפים מאות
שנה. 21 במשך ישראל צלמי

העיתו כלב סכין נעיצת רק אינה שריפתו
 שאינו דבר השמידה האש — החופשית נות

לתיקון. או לשיחזור ניתן
 הסתכנות ללא בנחת, קר, בדם זה, מעשה שביצעו ימי

ברברים. הם כלשהי,
 כאשר והפוליטית האישית זהותם תהיה

 המבצבצים לניצנים שייכים הם — תהיה
האלי ניצני — כארץ שונות כפינות לאחרונה

 מעצם הנהנית התת-אנושית, הבהמית, מות
מלאכת-החורכן.
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מעל התרעתי זה ברברי מעשה לפני ומיים *
 לאתר וניסיתי זו, חדשה תופעה נגד הכנסת דוכן

סיבותיה. את
 נגד הפאתולוגיים המעשים עמדו הפרק על

 שהומחשו כרצח, האיומים — הפאתולוגים
תת-מיקלע. קליעי מישלוח על-ידי
זו? תופעה צצה מניין

 בסיגנון הרופאים, נגד מערכה מתנהלת שנים מזה
 המוכרים ציניים, מפלגתיים עסקנים פרועה. הסתה של
 טיפר עם מילולי בטרור התחרו וארץ, שמיים יום מדי
יותר. חשוכים 'סים

ה הפושע אלימים. מעשים מצימיחות אלימות ׳מילים
 גם הוא ולדעתי, — המעשי הפושע את מצמיח מילולי

יותר. אשם
 אנושית עתודה יש הקיצוני הדתי כמחנה

 הוא ובלתי-מנוצל. עצום מרץ כעלת גדולה,
שחו כגלימות משתמטי־צה״ל מאלפי מורכב

 בל■ רכ כלהט המסרבים אכרבי־המשי, — רות
לאכרכי־חאקי. להפוך כך

 להם מצאו שלא תוקפניים רגשות הגדוש זה, נוער
 על־ ,במאוחר או במוקדם להידלק, היה מוכרח פורקן,

 פרצה עתה עליו. שהומטרו המילולית ההסתה גיצי ידי
השריפה.
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באיבה. בעודה הלהבה את להחניק היה פשר ^
 שרב ככל המהירות. הוא העיקר כבאות, בפעולת

הנזק. רב וכן לכבותה, קשה כן התבערה, של זימנה
 הטרוריסטים נגד המישטרה פעלה אילו

מש לדין הובאו ואילו מועד, כעוד המילוליים
ה התקריות וגורמי האלימים האיומים מיעי

מזמן. געלמת זו תופעה היתה אלימות,
 המכל־ פוליטיים, למוסדות כפופה המישטרה אולם

קואלי שיקולים פי על ומחדליהם מעשיהם את כלים
עדינים. ציוניים
ה שהחוגים מכיוון אוטומטית. הסלמה פעלה וכך

האח נאלצו מפריע, באין לפעול יכלו ביותר קיצוניים
 בשוליים התחרתה אגודת־ישראל בהם. להתחרות רים

 המטורפות. סיסמותיהם על לחזור ונאלצה המטורפים,
 התמלא האוויר האגודה. עם להתחרות נאלצה המפד״ל
חשמל.

 מחתרתית להתארגנות אחד קטן צעד רק הוביל ׳מכאן
פליליים. מעשים לביצוע ממש,

 נהיה מייד, זו התארגנות תחוסל לא אם
 העלולים אלימים, מעשים של לשורה עדים

 ואחרים, רופאים נגד במעשי-רצח, להסתיים
ותורת-ישראל. אלוהים כשם

* * *

• ב אירעה ביותר, מסוכנת ובצורה דומה, פלמה ך
הקיצוני. הימין של המטורפים בשוליים זמן אותו 1 י

ההש מידת מהי לדעת קשה הדתי, הטירוף בשולי
 בא ההסתה למיימון שהכסף רק ידוע החוץ. מן פעה

ממרחקים.
 ברורות העוכדות הימני, הטירון? כשולי

 היו האלימות של הראשונים הניצנים יותר•
מובהקת. סחורת־ייכוא

 ירק לא — אמריקאי מוצר היא יהודית להגנה הליגה
 וחברתית. רוחנית מבחינה גם אלא גיאוגרפית, מבחינה

האמ הלאומי בגוף שפשטה ממארת, ממחלה חלק היא
 הטוטאלית, ההדדית השינאה הם שחיידקיה מחלה ריקאי.

וכלכלי. פוליטי כביזנם ההסתה יומיומי, כמעשה האלימות
 מלחמות־ כמו ואקדוחניו, הפרוע המערב אגדת כמו

 ו־ השחורים הפאנתרים כמו שיקאגו, של הגאנגסטרים
ה למעגל הזאת הליגה שייכת — הרוצחת המישטרה

האמריקאית. האנטי־תרבות) (או תרבות
פלי כפעילות העוסק פוליטי גוף זה אין

פולי כאיצטלה המתעטף פלילי גוף אלא לית,
העו כשיטות המשתמש עליון, עולם לא טית.

סיס המנצל תחתון, עולם אלא התחתון, לם
העליון. העולם של מות

 הקרוב ברית־המועצות, יהודי עניין קיים היה לולא
 עניין לה מוצאת הליגה היתה וטובים, רבים של לליבם
 פצצות, מניחה היתד, עניין אותו ובשם כלשהו. אחר,
 תמימים, מתורמים כספים מושכת וילדים, נשים על יורה

הפידסומת. בזרקורי ומשתזפת
לאינ והכפופה לעידיה השייכת ניו־יורק, ■מישטרת

ל כאוות־נפשה, לפעול לליגה הניחה פוליטיים, טרסים
לממ המעשים שהגיעו עד מפריע. באין פשעיה את בצע
של ולמעמדה ניכסון, הנשיא למדיניות שהפריעו דים

במערכת השריפה האזהרה: לפיד
 ילדים על הליגה אנשי יריות למשל: ארצות־הברית.

 ואיומי ניו־יורקית, בדירה בטלוויזיה שהסתכלו רוסיים,
רוסיים. דיפלומטים ברצח הליגה

לפ המישטרה התחילה — אז רק — אז
 הליגה וראשי הליגה. נגד כרצינות בימעט עול

 כשדות לרעות והתחילו ציונים, שהם נזכרו
ישראל.

* * *

 סיגנון הליגה אנשי עימם הביאו ארצה, בואם ף
 לפחות ישראל, של המדינית למציאות זר שהוא *1

האחרון. בעשור
המטרה היא האלימות - הליגה כשביל כי

 רק היא המוצהרת המטרה ואילו האמיתית.
אמתלה.

בסח מלווה אלימות בקמפוסים להפעיל התחילו הם
 כבר יכך על נפחדים. סטודנטים נגד פשוטה פלילית טנות

למישפט. הועמדו
 ברצח שוב ואיים כד,נא הרב הגיח הישראלי, מבסיסו
 באיומים מסובכת עכשיו בעולם. סובייטיים דיפלומטים

פועל. הוא שמתוכה המדינה גם אלה
לג הליגה אנשי החליטו הספיקה, לא כשהפירסומת

 ל- ויצאו בירושלים, וערבים יהודים בין למלחמה רום
המישטרה. על־ידי נחסמו הם העתיקה. בעיר ״הפגינה״

מי בדימונה, השחורים העברים פרשת על כששמעו
 עם — ואולי למהומות ישם לגרום בתקווה לשם, הרו

נבלמו. שם גם ורצח. פיגוע למיקרי גם — מזל קצת
ללי היתה ככר אחת חשוכה תוצאה אולם

 כשודי־הטי• מתחריה בל את הכריחה היא גה.
אוטו הסלמה אירעה גם עימה. להתחרות רוף

מטית.
 למישטרה ידועים מחבריה שכמה מקומית, קבוצה

 ד״ב. או בוגדים״, ״דיכוי בשם מחתרת הקימה ולנו,
אלי היא השפה ולאחרים. לנו הודעות־איום שלחה היא
אלימים. מעשים מבשרת והיא מה,

 לדרך חרות של בית״ר אנשי גם נגררו כך כדי תוך
למפ והפכה אלה, שיטות מזמן זנחה תנועת־החרות זו.

 בהתחרות נמצאים צעיריה אולם מובהקת. מימסדית לגה
הסיסמות. באותן המשתמשים אלימים, גופים עם

הפולי האלימות מעשי רכו לאחרונה, וכך,
הימנית. טית

עו פציעת תוך רק״ח, של לימישרד אלימה פריצה
 מיכתבי- מישלוח שוחרי-שליום. של אסיפות פיצוץ בדת.
 ואחרות). (גרמניות אמנותיות בהופעות הפרעה איום.

יום־יום. למעשי כבר הפכו אלה כל
 מימין כשבאו אלה, למעשים התייחסו המישפט בתי

בחיבה. ובימעט בסלחנות, לאומניות, סיסמאות ובשם
 ״מיין של מסויימים פרקים מזכיר זה כל

 אלה, כשיטות היטלר התגאה כהם קאמפף״,
 שלא וכתי־המישפט, טרה המיע; עד והתלוצץ

זאת. לעיטות יכלו כשעוד לתעלוליו קץ שמו
 גופים בין בתחרות בגרמניה. ההמשך היה מה ידוע
ביותר. והציני האלים הגוף ניצח אלימים,

התהליך. בראשית עדיין עומדים אנו בארץ
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כראוי כה עד פעלו לא השילטון שזרועות ספק ין
ה שולי־ד,טירוף של הפוליטית ד,בריונות כלפי לא

הפשו הפלילית ד,בריונות כלפי ולא ,וד,לאומניים דתיים
הוא. גם המתגבש המאורגן, הפשע של טה

 אחרים, הכרתיים גורמים עם יחד זה, מחדל
היש החכרה שד המזורזת להתכריינות גורם

ראלית.
ה התגוננות. של צורות שתי יש פלוגות־יסער, נגד

 באמצעות המאורגנת, החברה של ההתגוננות היא אחת
שרות־הביטחון־הכללי. המישטרה, בית־המישפט, החוק,

שי כהכרח תכוא זו, התגוננות תיכשל אם
 שד ההתארגנות — הישירה ההתגוננות טת

מל ולהשיב עצמם על להגן כדי המותקפים,
שערה. חמה

 כזה תהליך ראינו הרת־סכנות. הידרדרות זאת תהיה
 לזירה הפכה כולה המדינה כאשר ויימאר, של בגרמניה

 עדים אנו וטירור־נגדי. טירור פעולות קרבות־רחוב, של
 אירגונים כאשר בארצות־הברית, זה מעין לתהליך עתה

 נשק צוברים ושחורים, לבנים ומימין, משמאל אלימים
רעהו. של דמו את איש לשפוך ומוכנים

אלי כארץ. זו התפתחות כפני מזהיר אני
 היא אם חשוב ודא — אלימות גוררת מות

 עדתי. או דתי מצד משמאל, אד מימין מתחילה
 ובקכוקי־ פצצות שד כמחול־השדים שפותח מי

פו ושריפת-עיתוניט, פיצוץ־אסיפות מולוטוב,
תיכת־פנדורה. תח

 ו/או חוסר-כשרונה הממשלה. על מוטלת האחריות
השתעב זו, תופעה עם כה עד להתמודד חוסר־רצונד,

 לשמור צורך שהיה במקום קואליציוניים לחשבונות דותה
 איומים־ברצח על נבוך בחיוך לעבור נכונותה החוק, על
 המתחמק ממשלתי־יכביכול, גוף מצד הזה היחס כל —

ההידרדרות. בתהליך מרכזי גורם הוא הממשלה, מחובות
 זה. מצב על אור הטילה במשרדנו האש
אזהרה. שד ללפיד יהיה־נא
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