
לארץ עלייתו עם כדנא
אלמוניים מממנים

 ולהביא מוסדות־השילטון את ולערער
 צריך כך לתנועת אלימה. למהפיכה

 בדרכים שיעבוד גלוי, חלק להיות
 שיפעל סמוי, וחלק פרלמנטריות,

 בעיקר יפעל זה חלק אלימות. בדרכים
 בשיטות מהארץ, ערבים לגירוש
ומיידיות...״ אלימות

 פא־ תנועות מאפיינת זו שיטה
 רבות וניאו־פאשיסטיות שיסטיות

 השואף פוליטי, אירגון :20ה־ במאה
 חוקי־ במיסגרת מעמדו לביצור

 השואף. חשאי, אירגון ולצידו המדינה,
 באמצעיים המטרה אותה להשגת
ולא־דמוקראטיים. אלימים
 פעיל שאותו אחרי חודשים כמה

 זו, מדיניות־פעולה התווה כך של
 במאי חיסול. סף על התנועה ניצבה
 ברוך ועוזרו, כהנא מאיר נעצרו 1980
 סוגר מאחרי רבים חודשים ובילו גרין,

מינהלי. צו בתוקף ובריח,
 האירגון שקיעת בין הישיר הקשר

 וברור. גלוי כהנא של ותקופות־מעצרו
 בין היחידי איש־הקשר הוא כהנא

 הכספיים. מקורותיה ובין תנועתו
 ניזונה התנועה אין כלוא, הוא כאשר

לפעולותיה. החיוניים בכספים
 בחורי־הישיבה ששת הריגת אחרי

 גג על התגלה בחברון, הדסה בית מול
היהודי ברובע הכותל ישיבת

 כביש איחד 1921 באוגוסט *
 ;חוליות ח״סקוזדדיסטי* את סוסוליני

 בסישסר• חפאשיסטיס של הקרס
 שהורים, סרים להם והעניק הסיפלגה,

 בגרייהעבורה את להקות שנוערו
 פועלי■ ללבוש שנהגו השחורים,

 כהוצאות לחסוך כרי באיטליה, הכפיים
 ,,החולצות הכינוי סכאן הכביסה.

השחורות".

 אמצעי־ שכלל ״סליק", בירושלים
 חבלני לדיברי שונים. לחימה

 את להרים ״יכלו מישטרת־ירושלים
היהודי!" הרובע כל

 ה״סליק״ תפיסת אחרי יומיים
 חיילים שני נעצרו ברובע־היהורי

 הנשק. של סדרות־הייצור על־פי שזוהו
 כהנא לרב החיילים שני בין הקשר

 המינהלי למעצר העילה היה ולעוזרו
נגדם. שהופעל
 הרב הציג כאשר יותר, מאוחר שנה

 לוועדת־הבחירות כך רשימת את כהנא
 הוועדה, יו״ר הציע העשירית, לכנסת
 לשעבר, בית־המישפט־העליון שופט
 הרשימה. את לפסול עציוני, משה הר״ר

 של שמצעה קבע עציוני השופט
 מוחלטת בסתירה עומד זו רשימה

 הצעתו, את בנמקו למגילת״העצמאות.
כך: כך את עציוני השופט הגדיר

 זו שרשימה ספק להיות יכול ״לא
 מאשר יותר ולא פחות לא מציעה
 זה בשינוי חוקי־נירנברג, הנהגת

 כתוב היה ההם שבחוקים שבמקום
 כתוב שהיה ובמקום יבוא,יהודי', ,ארי',

,ערבי׳..." יבוא ,יהודי׳
 הד״ר של לוועדה שחבריו אלא
 וה״המערך", ה״ליכוד״ נציגי עציוני,

 כך. רשימת של לפסילתה ששו לא
 כהנא הרב של רשימתו צברה בבחירות

 קולות 4396 לעומת קולות 5128
.1973ב־ קולות 12811ו־ ,1977ב־

שר,,מנהיג״ #תולדותיו
 למישפחת־ בן כהנא, מאיר רב ^

 בראשית שירדה מצפת רבנים 1 1
 1ב־ נולד לארצות־הברית, המאה

 הניו־יורקי בפרבר 1932 . באוגוסט
כהנא. מרטין מאיר בשם פלאטבוש

 אחד כהנא, צ׳ארלס הרב האב,
 ציוני חינוך לבנו נתן הפרבר, מרבני

 בתנועת־הנוער שהושלם מיליטנטי,
בית״ר.
 באומות התנהל כאשר ,1947ב־

 של עתידה על הדיון המאוחדות
 כהנא מאיר זכה (א״י>, פלשתינה

 כאשר בעיתונות, הראשונה בכותרת
 שר־החוץ לעבר רקובה עגבניה השליך

בווין. ארנסט הבריטי,
 הוא מבית״ר. כהנא פרש מהרה עד

 והצטרף הנהגת־התנועה עם הסתכסך
 עלה אחר־כך בני־עקיבא. לתנועת
 אחרי שנה, במשך כאן *וחי לישראל
 בבחינות בארצות־הברית שנכשל
 מאחר לעריכת־דין. רישיון לקבלת

 רב מישרת לקבל שאף כרב שהוסמך
 לחבריו הצליח. ולא בישראל,

 לו הוצעה כי סיפר בארצות־הברית
 בר־אילן באוניברסיטת מרצה מישרת
העת. באותה שהוקמה הדתית,

 לארצות־הברית, כהנא ירד כאשר
 היהודי השבועון מייסדי על נמנה

ש הקיצוני  מפרסם הוא שבו פרס, מאי
היום. עד מאמריו את

 כהנא פגש ׳60ה־ שנות בראשית
 מרובע שלו מחברי־הילדות באחד

צ׳ורבה(חורבה), יוסף החבר, פלאטבוש.

בארצות־הברית יהודית להגנה הליגה של תמונת־פירסומת
מיסתורי רקע על קרע

 חבר בנעוריו היה לכהנא שבדומה
 במיכללת כמרצה שימש בבית׳׳ר,

 באלאבאמה, האמריקאי חיל־האוויר
 למקורות־ גישה לו שיש כמי ונודע
 בחלונות וקשרים סודיים מידע

הפד שירותי־הביטחון של הגבוהים
האמריקאיים. ראליים

 ההסתבכות כאשר שנים, באותן
 וגברה, הלכה בוויאט־נאם האמריקאית

 האמריקאיות מערכות־הביון היו
 למילחמה ההתנגדות מעליית מודאגות

 הביון בקאמפוסים. הצעירים בקרב
 אלפי של מערכת אז הקים האמריקאי

 כדי פוליטיות, וקבוצות אירגונים
 הנוער של זו במגמה להילחם

 והאף־בי־איי הסי־איי־אי האמריקאי.
הון־עתק. אלה בפעילויות השקיעו
 ימניים־ אירגונים מאותם אחד

 בשם פיקטיבי מכון היה קיצוניים
 יוסף שהקים מאוחדים, מחקר יועצי

 מייקל היה לאירגון שותפו צ׳ורבה.
קינג.

 מאיר הרב אלא היה לא קינג מייקל
כהנא.

 מאוחדים מחקר יועצי בתקופת
 המושאל הנוצרי בשם הרב הסתפק לא

 הכנסיה כחבר עצמו את והציג שלו,
 במקביל (הסקוטית.) הפרסביטרית

4ה־ ״תנועת את וכהנא צ׳ורבה הקימו

 האמריקני), יום־העצמאות ביולי״(ע״ש
 בקמפוסים לגייס היתה שמטרתה

וויאט־נאם. במילחמת תמיכה
 לארבעה ואב נשוי היותו למרות

 כהנא/קינג חי תקופה, באותה ילדים,
 ג׳ין גלוריה בשם לא־יהודיה צעירה עם

 היא יותר מאוחר דוגמנית. דארגניו,
 עם קשריה בשל כנראה התאבדה,

 קווינסבורו מגשר בקפיצה כהנא/קינג,
בניו־יורק.
 ״הליגה את כהנא הקים כאשר

 הראשונה לקרן קרא יהודית״, להגנה
 של שמה על לליגה תרומות לגיוס

רארגניו. ג׳ין גלוריה
 לירחון כהנא שהעניק בראיון

 פרשת את כהנא הסתיר לא פלייבוי
 כדי זאת שעשה ציין אך קינג, מייקל

 של מקורות־המימון אחר להתחקות
 ג׳ון ״אגודת האנטי־שמי האירגון
בירץ׳.״
 ששת־הימים מילחמת אחרי מעט

 הימין־היהודי־ ריח את כהנא הרב הריח
 להגנה ״הליגה את וביסס החדש,

 תכונתו את גילה זו במיסגרת יהודית.״
 פירסומת תעלולי עריכת מכל: הגדולה
האמ־ כלי־התיקשורת בכל וראווה


