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שמוצא העובדה עם משרים אינו הישראלי החדש הימין

אובייקטיבית, לחשיבה מתנ\ד הוא התגיינית. האגדה אל חוזר הוא הקוו. מן האדם
ולתנועת־השלום הדמוקרטיה של המיבלצתיות״ ל״תוצאות וארווין, 1 לתורת

 מחנות־האימו־ להפיבת דומה ^
 לפני אש׳׳ף מפלגי כמה של נים *1

 ל־ למחנות־אימונים מילחמת־הלבנון
למי ואנארכיסטיים אירגוני־שמאל

 הופכת כך תבל, רחבי מכל ניהם
אינ של לוזור־וזנית בהדרגה ישראל

בגזע הרואה החדש', .הימין טרנציונל
 מוקד במדינה, וגוברת ההולכת נות,

 דתית־לאומנית לאידיאולוגיה עולמי
נחותים. עמים לדכא היא שמטרתה

 מוקדי בין מוליכים קווים עשרות
 של המוסרי״ ו״הרוב החדש' .הימין

יש וישראל. אירופה ארצות״הברית,

 רוברט היהודי־ימני״קיצוני המיליונר
ג׳ייקובס.

 הימין־הישראלי־ של האידיאולוג
 איידלבדג, פול הפרופסור הוא החדש
 בר־אילו, הדתית באוניברסיטה מרצה
 איידל־ מארצות־הברית. ארצה שעלה

 של הימני־קיצוני האגף עם נמנה ברג
ארצות־הברית. יהדות

 עם בארץ־מוצאו הסתדר לא הוא
 באוני־ השורר האקדמי, הליברליזם

 שאמר מדברים לצטט אם כרסיטותיה.
 קץ לשים שיש מאמין הוא בעיתון,

של המסולפת ל.אובייקטיביות

 ובתנועות השולחן על אגרון?
גופו...־ בכל עצבניות

 מתמקדת איידלברג של .בשורתו״
 וליהדות. לישראל האיסלאם באיבת
השאר: כץ אסר על־כך

 חברתית כפילוסופיה .האיסלאם,
 מדינת־ של בחיסולה מחוייב כוללת,
 בסימן־שאלה מעמיד קיומה ישראל.

 התפתחות ואת מוחמר של נבואתו את
 אמצעי רק הן המילחמות האיסלאם.

 נגד האיסלאמי במסע־ההשמדה
 רוצה איננו האיסלאם היהדות.

שטחים. קרי — בנכסי־דלא־נידי

איידלברג פרופסור
הפוך בולשביזם הפוך, חומייניזם

אסר,ין אידיאולוג
אוקראינית אמא יהודי, אב

 בעיקר אלה, מוקדים בין מדהים דמיון
 ביטול כגון במרכיבים מדובר כאשר
 בהומו־סכסואלים מאבק דארווין, תורת

 במיעוטים קשוח טיפול ובלסביות,
וכהנה. כהנה ועוד

 אגרוף #מנות
השולחן ער

 החדש״ .הימין של ושאי־הדגל ך
 מיכאל חבר־הכנסת הם *■בישראל

 אביגדור לשעבר איש־״כד קליינר,
 איידלברג, פול הפרופסור אסקין,

 בשם מברית־המועצות עולה־חדש
 של בידיו ממומנים הם וודקה. אריה
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 הנכנעים המערבי, בעולם האקדמים
אדומים...״ רודנים של לכוחות־השחור

חפוז*. בולשביזם זהו
 של ה.אידיאולוג״ היותו למרות

 הפרופסור אין הימין־הישראלי־החדש,
 מדבר הוא בעברית. שולט איידלברג

 חובש הוא אמריקאי. בניב אנגלית
 באוניברסיטת עמיתיו כשאר כיפה,

 ומרכיב נמון־־קומה הוא בר־אילן.
 על לכסות כדי כהים, מישקפיים

עיניו. של הכהנאי המיצמוץ
 וינקלר, יהודית העיתונאית

 לה להעניק נאות שהוא היחידה
 ראיונה במהלך רומזת ראיון,
 נברוטיות תגובות על עימו,
 כאשר הראיון, במהלך שלו

במכות- .מלווים היו דבריו

 די יצירה הוא הקוראן לדעתי,
 על מקום, מכל מיש־מש. מפוקפקת,

 כמדינה להתקיים צריכים איננו פיו,
 קוראים אנחנו קיומנו ובעצם יהודית,

 האיסלאמי העולם של שלמותו על תגר
ועתידו...״

 הזה הפסבדו־מרעי הקישקוש את
כך: מנמק הוא

 היתה שברית־המועצות .כשם
 מדינה עם משכנות מוטרדת

 רואה המוסלמי העולם כך דימוקרטית,
 המרחב בלב ישראל של קיומה בעצם

 לאחדותו סכנה הערבי הגיאוגראפי
 ישראלי ימין שלו. המסורתי החברתי

 האמיתי פרצופו את לחשוף צריך חדש
 משיובן הישראלי־ערבי. הסיכסוך של
משנות לא ההיסטוריה פני את כי

 פילוסופיות, תנועות אם כי המילחמות
 לא רומא את כבשה הנצרות כי משיובן

 רומא כי הרוח, בכוח אם כי הנשק בכוח
 נכבשה אך פיסית, יוון את כבשה

היוונית״״ הפילוסופיה על־ידי
 את המביאה הסיבה זו

 ישראל שעל למסקנה איידלברג
 מקיפה מילחמה להכריז

 שאל אזהרה תוך באיסלאם,
 באשליה לשגות לישראל

 קץ ישימו שהסכמי־שלום
למילחמות.
 הוויכוח את כיום רואה איידלברג

 כנושא הכבושים השטחים על הציבורי
 להוות יחדלו .הם בניסוחו: או נעול,

 אלף 200 או 100 בעייה. קצר זמן תוך
 את יסיימו ושומרון ביהודה יהודים
 בין לכנסת יישלחו הם הזה. הוויכוח
ח׳׳כים...״ לעשרה חמישה

 הפרופסור רואה בזוי יריב
עכ ״שלום בתנועת איידלברג

 אחרות. מחאה ובתנועות שיו״
 מפני בפחד אותן מאשים הוא

מילחמה.
 ככל אנושי. הוא ממוות הפחד ״כן,
 ופחות פחות יותר, מתוקים שהחיים
 חייהם את לסכן מוכנים יהיו בני־אדם

 הולכים בני־ארם אבל המולדת. למען
 להציג המנהיגים חובת מנהיגיהם. אחר
 לעורר מערומיו, במלוא האויב את

 הריגשה את היצרים, את מבוקר באורח
להיאבק...״ והנכונות

 של העתק כמו נשמע זה
היטלר. לאדולך קאמפך״ ״מיין

 שלום שצמיחת רומז איידלברג
 הסתה של תוצאה היא עכשיו

 ברית־ אם מופתע ״אהיה סובייטית:
 הזאת... בקדירה בוחשת אינה המועצות

מיקצוענים...״ עם עסק לנו יש
 אקדמית, תופעה הוא זה איש

 אוניברסיטת הוא שלה שבית־האולפנה
 ולהעשיר להמשיך העשוייה בר-אילן,

 הימין־הישר־ של האקדמי העתיד את
אלי-החדש.
וה״מדעית:״ הפוליטית בשורתו
 עומדים ואנחנו מחקרים, ״ערכתי

 הגיון שבסיסה פנטסטית, תגלית לפני
 לכשיפוענח ופלוסופי. מאתימטי

 מחקר באמצעות התורה, של הצופן
 מהפיכה תתחולל ממוחשב, מודרני,
 יעברו במערב רבים־רבים אדירה.

 והיקום האדם של התפיסה כל ליהדות.
 יחוויר שהאיסלאם ממדים יקבלו

 שהמוסלמים אומר אינני לעומתם.
 אך מכה, לעבר להשתחוות יחדלו
אחר...״ עולם יהיה העולם
הפוך. חומייניזם זהו

 שהוא בגלוי מבהיר איידלברג
 הימין־הישראלי־ שבין בקשר רואה

 בארצות־הברית המוסרי" ל״רוב החדש
בחשיבה... טוטאלי .למיפנה בסיס

 אינו איידלברג הפרופסור
 ל״צופן יקרה מה מבהיר

 שלו, והמפוענח הגזעני התורה״
להש בהתאם הנוצרי, ישוע
 על יהיה המוסרי,״ ״הרוב קפות

להתנצר. היהודים

כהנא שר #נעח
 מייסדי שבין והנמרץ צעיר ^
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 כפי פניו, .24 בן אסקין, אביגדור
 מירון, מיכל העיתונאית בידי שתוארו

 מבלה אסקין חלביות.״״. הם.פני-ילר
 של בנגעה בחברון, בביתו רבות שעות

 .הוא פסנתר. על וביטהובן בר יצירות
מעט...״ נשי רד, בקול מדבר

 1960ב- נולד אסקין
 למרכיב בהתאם במוסקבה.

 כלל הוא היהודים, של הגזעני
 יהודי אביו שהרי יהודי, אינו

אוקראינית. ואמו
 ,16 לגיל אביגדור הגיע כאשר

 יוסף היה מורו עברית. ללמוד התחיל
ביגון.

 ״סירובניק" היה לא אסקין
 ארבע בברית־המועצות. שמחרחר־ריב

 עברית, ללמוד שהתחיל אחרי שנים
 אמו אביו, את והותיר ארצה, עלה

 סירבו הם בברית־המועצות. ואחותו
שיגיונותיו. בתוקף ארצה לעלות

 הצטרף לישראל, הגיעו אחרי מייד
 כהנא, מאיר של ״כך״ לתנועת אסקין

 מהבולטים לאחר היה מהרה ועד
 היה פעילותו משיאי אחד זו. שבתנועה
 ביחד בחברון, ערבים בבתי התפרעות

 הזאב, אלי .כך״, של אחר חבר עם
הדסה. בית ליד יותר מאוחר שנהרג

 נידון הזאב אלי עם ביחד
מאסר. ימי 100ל־ אסקין
 את לאשה נשא מהכלא צאתו עם

 בגן־הירק ירקה אשר היורקת,״ ״מזל
 דאז, שר־הביטחון על נאות־סיני של
 המליחה יותר שמאוחר ומי וייצמן, עזר
 על המאבק בשיא וייצמן, של הקפה את

אילון־מורה.
 ארסקין, השתתף שנתיים לפני

 מנכ״ל בהדחת מזל, אשתו עם ביחד
 ברבו, תומך שהוא תוך דיין, יוסי ״כך״,
״כך.״ מנהיגות על במאבק כהנא, הרב

 שהפעילות ארסקין גילה מהרה עד
 עשויה אינה כהנא הרב של לצידו

 החליט הוא לכן מקום. לשום לקדמו
 בכל אך חדשה, פוליטית לדרך לצאת

 למורו אמונים שומר הוא הזדמנות
כהנא. ולרבו,

 של בקאריירה הבאה המטרה
 ברית־המועצות. יהודי היתה ארסקין

 למענם, בארצות־הברית סיור ערך הוא
 98 החתים בוושינגטון שהותו ובעת

 יהודי לטובת עצומה על סנאטורים
 הקפיטול, בגבעת שם, ברית־המועצות.

 של״הרוב הרבה העוצמה את גילה
האמריקאי. המוסרי״

 של אחרים לחניכים בדומה
 אסקין אביגדור מבזה בהנא,

 וח״ס אמונים״ ״גוש מנהיג את
 עליו: אומר הוא ״התחיה.״

 סוציאליסט הוא פורת ״חנן
מובהק...״

 תלמיד־ישיבה שהוא אסקין
 של לזכות־הקיום הוכחה מוצא בחברון,

היהדות: במקורות הישראלי הימין
 ימין כתוב: חיובי. מושג הוא ״ימין

 של לימינו לעמוד זה חיל. עושה ה׳
 משולה ימין המילה ובאנגלית, מישהו.

נכון..." לדבר
 דגל כנושא עצמו רואה ארסקין

 העולמי, קומוניזם נגד המאבק
 צבע שמזכיר מה וכל הסוציאליזם

 כל שלא להגדרה אותו הביא זה אדום.
 לתמוך עשויים גוש־אמונים אנשי
 עם ״נימנים כי החדש, הישראלי בימין

סוציאליסטיות...״ חילוניות מיפלגות
*848)


