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 לנדשפטים בבחימת נכשל האף־בי־איי, סזכן היה א1ה

הגשר, מעל בקפיצה התאבדה 1של המאהבת רב, של מישרה !בקבלת
חדשה במהדורה קי־נירנברג1ח את בארץ להנהיג מציע והוא
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יהודית להגנה הליגה של בתמונת־פירסומת באמריקה, ביריה מתאמן כהנא(מימין)
למוות שנורה בשעה הגאנגסטר ליד

ברמאללה כחייל־מילואים כהנא
צה״ל בחסות בערבים התעמרות
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 הימין של ביותר הקיצונית גפה̂ 
 מעשור יותר זה נחשבת #■הישראלי

 תנועת כהנא, מאיר הרב של תנועתו
כד•

 התרחשה האחרונות בשנתיים
 המוליכים אלימים, אירועים של סידרה

זו. תנועה לעבר סמויים בחוטים
 ״מיש־ אלה: אלימים אירועים בין

 ניסיון־ בגדה־המערבית, פורים״ חקי
 תוכנית הר־הבית, על השתלטות

 השתוללות־ירי כיפת־הסלע, לפיצוץ
 גרינצוויג. אמיל רצח כיפת־הסלע, ליד

 באחרונה הצטרפה אלה לאירועים
 הר־הרצל ליד באוטובוס הפיגוע אחרי

המ הרימונים סידרת בירושלים,
 ושריפת בעיר־המיזרחית מולכדים
אבו־תור. בשכונת מכוניות

 והאידיאולוגיה כך, האותיות צירוף
 מקפיאה מאחריהן, המסתתרת האלימה

 בישראל, רבים של בעורקיהם רם
 מזכירה גזעני רקע על כזאת שאלימות

.30ה־ בשנות מרכז־אירופה את להם
 אישיה כך, תנועת של סיפורה
 הניאו־פאשיזם סיפור הוא ומיבצעיה,
הישראלי.

בבגין התנקשות #ניסיון
 הקול־היחיד ובעל מייסדה <^ביה׳

ל ש £  מאיר הרב הוא כך תנועת \
 מארצות־הברית לישראל שהגיע כהנא

 מלחמת־ששת־ אחרי שנתיים ,1969ב־
הימים.

 כהנא של לשהותו הראשונים בימים
 גוף בירושלים לפעול התחיל בארץ
 שראשי־ גוף הפוליטי, בנוף חדש

 (דיכוי דב היו שמו של התיבות
 האגרוף היה מסמליו אחד בוגדים).
 מסי־ אחד — מגן־דויד בתוך הקמוץ

 שכהנא יהודית״ להגנה ״הליגה מלי
 לכן קודם שנים כמה ייסד

בארצות־הברית.
 הרב הפך קצרה תקופת־זמן תוך

 בישראל. הפוליטי בעימות דמות כהנא
 כדי למיפלגה, תנועתו את ייסד הוא

 את במליאתה ולהציג לכנסת להיבחר
הקיצוניות. עמדותיו
 להיראות התחילו כך תנועת חברי
 העברית האוניברסיטה בקמפוס

 היתקלויות יוזמים כשהם בירושלים,
 הערביים הסטודנטים עם אלימות

ואנשי־שמאל.
 קצין־ נעצר 1972 בספטמבר

 עמיחי לח״י, של המיבצעים־לשעבר
 לאנשי נשק להבריח בניסיון פאגלין,
 בארצות־ יהודית״ להגנה ״הליגה
 פאגלין, למעשי־טירור. ובקשר הברית
 יועץ־ למישרת מונה המהפך שאחרי

 שוכן לענייני־טירור, ראש־הממשלה
 תל־אביבי במלון־פאר מעצרו עם

במאסר־בית.
 מאחורי התייצבה כך תנועת

 הציבורי המתח ימי היו הימים פאגלין.
 במינכן. הספורטאים 11 טבח שלאחר
 אחרי כך אנשי של התייבצותם למרות
 לא פאגלין, של הברחת־הנשק ניסיון
 עד לדין. כהנא של מאנשיו איש הובא
בערפל. זה סיפור לוטה היום

 מאפיין פאגלין של לכידתו מיקרה
 כהנא הרב של סיגנון־הפעולה את

 ותנועתו כהנא היום. ועד מאז ותנועתו
 למראית־עין, ניקיון־כפיים על שומרים

 לנלכד, קירבתם את מכחישים אינם
 ודואגים מאחוריו" ״מתייצבים

את להפוך כדי לסיוע־מישפטי,

 למישפט מתקיים, הוא אם המישפט
 האידיאולוגיה נטענת שבו ציבורי,
כהנא. הרב של הימנית

 מאז שחלפו השנים תריסר במשך
 בהדרגה, לה צמחה פאגלין של מעצרו
 רשת כך, של הקשה הגלעין מתוך

 טרוריסטיות קבוצות של סבוכה
שונות. ברמות מזויינות

 בשנים גוש־אמונים, של התגבשותו
 יום־ מילחמת שאחרי הראשונות
 תנועת את בהדרגה דחקה הכיפורים,

 זירת־הימין. לשולי כהנא הרב ואת כך
 מנהיגי בידי כלי־התיקשורת לכידת

 הרב אנשי את הביאה גוש־אמונים
 שמנתה זו, תנועה בצל להסתופף כהנא

 אלפי כמה שלה בתקופות־השיא
 מהמוניטין ליהנות כדי פעילים,
 מאגר את ולנצל הגוש של הציבורי

 לאנשי כפריפריה הגוש של כוח־האדם
כך•

את להפוך כך אנשי חתרו במקביל
 לאחד קיריית־ארבע התנחלות

 שלהם. המרכזיים ממוקדי־הפעילות
 בוגרי היו זה, בשלב כך, אנשי רוב

 שעלו יהודית", להגנה ״הליגה
 של זה, ניסיון לישראל. רבם בעיקבות

 במועצת שליטה להשיג כך אנשי
 של לסידרה 'הביא קיריית־ארבע,

 לוינגר משה הרב ובין בינם עימותים
 מתנהלים כאלה עימותים ומקורביו.

היום. עד
 שלוחת שניהלה המאבק־הציבורי

 הנסיגה לעצירת ״הוועד גוש־אמונים,
 מצרים עם חוזה־השלום נגד מסיני",
 את הגבירו סיני מחצי־האי והנסיגה

 כך, ואנשי כהנא הרב של התוקפנות
מערכות־בחירות. בשתי שנכשלו
 של האלימה המחשבה משיאי אחד

 סיפר שעליו ניסיון־התנקשות, היה כך
 צדוק הסטודנט אחרונות בידיעות
 בתנועה ״שתול" שהיה יחזקאלי,

 עוד עם ביחד חודשים, שמונה במשך
סמי עבודה הכנת לשם סטודנט,
 אהוד ד״ר עבור במדע־המדינה נריונית

שפריגצק.
 ינואר מימי באחד שנערכה בפגישה

 אחד העלה יחזקאלי, נכת שבה ,1980
 הצעה כך של המרכזיים הפעילים
 ראש־הממשלה של בחייו להתנקש

בגין: מנחם דאז,
 אז ששירת פעיל, אותו סיפר ״בגין,״

 ״עומד. חיל־האוויר, בבסיס כחייל
 כדי משרת, אני שבו לבסיס להגיע
 • לו אכניס שלא מדוע הרצאה. לשאת
̂  ולעשות לנסות מוכן אני לאוכל? משהו
̂  מוכן ואני קשרים, לי יש רציני. משהו

הרבה." לשבת גם
הקי את אף שהדהימה ההצעה,

 הועלתה כך, תנועת בחברי צוניים
 גם נכח שבו שבועי, בכינוס־פעילים

 של הצעתו לשמע כהנא. מאיר הרב
 הרב תדהמה. של שתיקה שררה הפעיל
 בעצבנות. בעיניו מיצמץ כהנא מאיר

,לאו׳ והודיע: ממקומו קם לפתע
 מציע אותו משמש האחרונה בשנה

 כך. של המרכזיים הפעילים כאחד
 בעיקביות האירגון בתוך נודע זה פעיל

 ״מתינותו" על התקיפה ביקורתו של
! כהנא. הרב של

 בגין במנחם להתנקש ההצעה מציע
 על ליחזקאלי שנים שלוש לפני אמר

כך: תנועת של תפקידה
 קבוצת להקים צריכה ״התנועה

 ,החולצות בסיגנון שתיפעל אנשים
לנסות כדי מוסוליני, של השחורות׳•
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