
לישר הגיע בהנא הרב אשר ך*
 הוא השישים, שנות בסוף אל, ^■

 פאשיס־ תגועה של כפארוריה נראה
 בחירות מערכות־ בשתי טית־גזענית.

 הוא השיבעים, בשנות השתתף, שבהן
 בבחירות גם כך עלובות, בתוצאות זכה
.1981 של

 המצויים הפאשיזם, שחיידקי אלא
 כהנא של לבחירתו הביאו חברה, בכל

 פאשיזם בגלוי נוסד כך .11ה־ לכנסת
 אופי את להסתיר טורח שאינו ישראלי,

אותו. המדריכה התורה
 היטלר, אדולף בין המקבילות

 שהוא כהנא, מאיר לבין הגרמני, הפיהרר
 שיהיו מכדי מדי זהות כחולבן, פיהרר
 במודעותיו מיקריות. של תוצאה

 להנהיג כהנא קורא ובפירסומיו
 לחוקי־נירנברג זהה חקיקה בישראל
 את לגרש בגלוי מטיף הוא הנאציים;
הכבו ומהשטחים מישראל הערבים

 של והכבוד הטוהר על שומר שים;
בנות״ישראל.

 של שחור־אדום הצבעים את
 צהוב־ בצבעים כהנא המיר הנאצים

 אנשי לובשים שאותן בחולצות שחור,
 את המזכירות שלו, פלוגות־האגרוף

הנאציות. הס־א(פלוגות־הסעח
 בישראל הדוהרת האינפלציה גם

האינפלציה את מזכירה 80ה־ שנות של

 מייקל היה לאירגון שותפו צ׳ורבה. ידי
קינג.

 מאיר הרב אלא היה לא קיגג מייקל
 במי- ,הראשונים מתפקידיו אחד כהנא.
 המתנגדים נגד פעילות־המנע סגרת

 להסתנן היה בווייט־נאם, למילחמה
 שאיר־ ,היהודיים הסטודנטים לאירגוני

זו. למילחמה המחאה את גנו
 מאוחדים מחקר יועצי בתקופת

 שרכש מהעוצמה כהנא מאיר הסתחרר
הפדרא לשירותי־הביטחון כמקורב

 הנוצרי בשק להסתפק חדל הוא ליים.
 זהות לעצמו ויצר שלו, המושאל

 הפרסביטרית הכנסיה כחבר חדשה,
(הסקוטית).
 ונושא־כליו צ׳ורבה הקימו במקביל

 חל ביולי(שבא 4ה־ תנועת את כהנא
 שמטרתה האמריקאי), יום־העצמאות

 בקאמפוסים התמיכה את להגביר היתה
ווייט־נאם. במילחמת
 אחד התרחש ממש התקופה באותה

 של בחייו ביותר האפלים הפרקים
 ואב נשוי היותו למרות כהנא. מאיר

 עם כהנא־קינג חי ילדים, לארבעה
 ג׳ין גלוריה בשם לא־יהודיה צעירה

 היא יותר מאוחר דוגמנית. דארגניו,
 קווינסבורו מגשר בקפיצה התאבדה

 עם קשריה בשל כנראה בניריורק
כהנא־קינג.

הו־דפתל־דק
 ובין נהנא מאיו שר תוותו בין הוימיון
 מבווקלין חוב מיקרי: אינו הנאצית התווה

 שר התעמולה דוני את בשקדנות למד
במודע אותם ומחקה וחבורתו היטלו

 הוויימארית, ברפובליקה שהשתוללה
 התנועה היתה לא שבלעדיה אינפלציה

. בגרמניה. לשילטון עולה הנאצית
 בשוקים מפזר שכהנא הסיסמות

 זהות לישכות־התעסוקה ובפיתחי
 אדולף של ביריוניו לסיסמות להפליא,
 מדובר כי להאמין שקשה עד היטלר,
 ״ערבים כמו סיסמות מיקרי. בדימיון

 ו״מוות חי!״ ישראל ״עם החוצה!״,
 ״יהודים של לסיסמות זהות לבוגדים!"
 ו״ממשלת גרמניה!״ ״עורי החוצה!״,
 30וה־ 20ה־ בשנות שנשמע בגידה!״

בגרמניה.
 המאיים כהנא, מאיר של סיפור־חייו

 הישראלית, הדמוקרטיה אושיות על
 פאנאט, של מעוותת דמות חושף

היטלר, אדולף את המחקה
כהנא? מאיר הכחולבן הפיהרר מיהו

האו־נ־־א״ סונו ♦
 למישפחת־רבנים בן בהנא. איר **

 המאה בראשית שירדה !■/מצפת,
 באוגוסט 1ב־ נולד לארצות־הברית,

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

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

 לתנועת־הנוער אותו ושלח מיליטנטי,
בית״ר.

 של אמו סיפרה הבחירות אחרי מייר
 להשקפת־ הבסיסי הרקע על כהנא

 שמנהיג סיפרה היא בנה. של עולמו
 ז׳בוטיג־ זאב הרוויזיוניסטית, התנועה

 שלוש, בן כשהיה בנה את היפנט סקי,
 בבית ימים חודש במשך התגורר כאשר

כהנא־האב. מישפחת
 היה בית״ר, בתנועת יותר, מאוחר

 שר־הביטחון של חניך כהנא מאיר
 שתרם ארנם, (״מישה״) משה הנוכחי,

 לגיבוש המשלימה תרומתו את
 הח״כ של המיליטנטית השקפת־עולמו

החדש.
 לבוא. איחרה לא החינוך תוצאת

 באומות־ התנהל כאשר ,1947ב־
 של עתידה על הריון המאוחדות
 כהנא מאיר זכה (א״י), פלשתינה

 כאשר בעיתונות, ראשונה בכותרת
 שר־החו׳ן לעבר רקובה עגבניה השליך

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

 שרבקה הנהגת־התנועה, עם שהסתכסך
 לתנועת והצטרף חילוניים, בעקרונות

בני־עקיבא.
 לראשונה כהנא עלה אחר־כך

 אחרי שנה, במשך כאן וחי לישראל
 רישיון לקבלת בבחינות שנכשל

שאף כרב, שהוסמך מאחר לעריכת־דין.

 לא אך בישראל, רב מישרת לקבל
 כתב, בארצות־הברית לחבריו הצליח.

באוני מרצה מישרת לו הוצעה כי
 שהוקמה הדתית, בר־אילן ברסיטת
העת. באותה

 בחברה מקומו את מצא לא כהנא
 ירד כאשר .50ה״ שנות של הישראלית

 מייסדי עם נמנה לארצות־הברית, מכאן
 פרס, גיואיש הקיצוני היהודי השבועון

היום. עד מאמריו את מפרסם הוא שבו
 50ה־ שנות של השניה המחצית
 לוטה כהנא מאיר של בביוגרפיה

 שונים סימנים מכוון. כנראה בערפל,
באותה ניהל שכהנא כך, על מעידים

 ברחוב גם מורכבים, חיים תקופה
 הלא־ ברחוב וגם ניו־יורק של היהודי
יהודי.

 כהנא של בחייו נקודת־מיפנה
 כאשר ,60ה־ שנות בראשית התחוללה

 מרובע שלו הילדות מחברי באחד פגש
 צ׳ורבה(חורבה), יוסף החבר, פלאטבוש.

 תחת הוא גם בית״ר, חבר בנעוריו היה
 שימש צ׳ורבה ארנס. משה של הדרכתו

האמרי חיל־האוויר במיכללת מרצה
 לו שיש כמי ונודע באלבאמה, קאי

 וקשרים סודיים למקורות־מידע גישה
 שירותי־ של הגבוהים בחלונות
בארצות־הברית. הפדראליים הביטחון

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

 מודאגים האמריקאיים הביון מומחי היו
 בקרב למילחמה ההתנגדות מעוצמת

 אותם רוב בקאמפוסים. הסטודנטים
בווייט למילחמה שהתנגדו סטודנטים

 להילחם כדי יהודי. ממוצא היו נאם
 הנוער של זו סוחפת במגמה

 הסי־איי־איי השקיעו האמריקאי,
 בהשתלת עתק הון והאף־בי־איי

מטעם. אירגונים ובהקמת סוכנים
 ימניים־ אירגונים מאותם אחד

 בשם פיקטיבי מכון היה קיצוניים
על־ שהוקם מאוחדים, מחקר יועצי

 הקים כאשר יותר, מאוחר שנים
 קרא יהודית, להגנה הליגה את כהנא
 לליגה תרומות לגיוס הראשונה לקרן

 עד דארגניו. ג׳ין גלוריה של על־שמה
 לניו־יורק, כהנא בא כאשר היום,

 נוהג הוא כספים, לגיוס למסעי״שנור
 עם ולהתייחד קיברה על פרחים להניח
זיכרה.

 פלייבוי לירחון שהעניק בראיון
 מייקל פרשת את כהנא הסתיר לא

 כדי זאת שעשה ציין אך קינג,
 של המימון מקורות אחרי להתחקות

 בירץ מן אגודת האנטישמי האירגון
 אמריקאי סוכן של שמו על (הנקראת
שם). ונעלם לסין שהסתנן

 על כהנא סיפר ראיון באותו
 כפרובוקאטור שימש שבה התקופה
הפדראליים: שירותי־הביטחון בשירות

 חברי הקמנו, 60ה־ שנות ״בתחילת
 למען הרבה עבדנו למחקר. מכון ואני,

 מישרר״החוץ, — האמריקאי המימשל
 מאתנו ביקשה 1963ב־ הפנטאגון.

 בקרב חקר לערוך ממשלתית סוכנות
 (...) בימין במיוחד קיצוניות, קבוצות

 מן אגודת את לחקור התבקשנו
 חבר איפוא נעשיתי (...) בירץ׳

באגודה...״
 המוסווית פעילותו במיסגרת

 כהנא מאיר השתלם זו, באגודה
 בהשקפת־העולם הנאציזם, בעקרונות

 של ובדרכי־הפעולה הפאשיסטית
ימניות־קיצוניות. תנועות
 מילחמת־ששת־הימים אחרי מעט

 הפוטנציאל את להריח כהנא החל
 החדש, היהודי בימ-ן הטמון התעמולתי

 יהודית. להגנה הליגה את והקים
 מהרה ער כהנא גילה הליגה במיסגרת

 תעלולי ביותר: השולטת תכונתו את
 כלי־התיקשורת בכל וראווה פירסומת

ו (עיתונות־אלקטרונית האמריקאיים
 את ולרומם לפאר כדי מודפסת),

 היהודי הכוח של ה״צבאית" עוצמתו
 כהנא באמריקה. מקים שהוא הלוחם

 שהיו זרי-התהילה את לגנוב חתר
מילחמת־ששת־הימים. אחרי לצה״ל

יהודי סאמנו״ ״ו3■ ♦
 ריצ׳ארד הנשיא החליט איטר ^
 הכינגושי הקרח את לשבור ניכסון *■*

 ברית־המועצות, עם יחסים ולטפח
 שירו־ עם קשריו את כהנא מאיר ניתק

 להיפך), (או האמריקאיים תי־הביון
 — המאפיה עם בקשרים והמירם

 המאורגן הפשע של אירגון־הגג
האמריקאי.

 בקשרים המיר בפנטאגון קשריו את
הנודע הגנגסטר של כנופייתו עם

כהנא: אמר כה
 ״אז בישראל: למשבר־הכלבלי הסיגות על •

 לכן אותם. גלעו הערגיס כולם! הכספים איפה
 חלג, לחם, עלז הרבה כל־כך לשלם נדרשים אנחנו

 בתקציג לקצץ - יותר שחמור ומה שיכון, תחגורה,
 - הערבית בבעיה לספל הכוח את לנו תנו הביסחון.

ו להתנחלויות וגם לשכונות גם כסף יהיה ואז
 ״הוא בגין: מנחם לשעבר, ראש־הממשלה על •
 רק יש כלום. אין עכשיו מיתוס, היה אגדה. היה

 יכרע שלא שאמר הזה האיש בגין. תוצרת בזיונות,
 טיפש מנהיג כל בפגי ברן כרע ואדם, בשד בפני

בעולם!"
 קליפת־ שווים ״לא קמפ-דיוויד: הסכמי על •

גדולה!" אחת רמאית זה בהם שכתוב מה כל השום.
 חברים, ״כן, כהנא: של מדיניות־הביטחון על •

 הראשונה באבן כי ולמה! ברמאללה. סדר השלמתי
 צרודות לירות מייד התחלתי ־ שלנו לכיוון שנזרקה
 וכך אבנים! לזרוק שבו לא והם ברחו! והם באוויר.

לפעול!" צריך
 ״אם בישראל: ודיקסמורה דמוקדסיה על •
 שאהיה ייתכן מהעם, אחוז ארבעים לצידי יהיו

בכוח. השילסון את לתפוס - ההלכה על״פי - חייב

 לא היא הזאת המדינה בשבילי זה. על לחשוב צריך
 משרת והעם העם, את משרתת המדינה עליון. ערך
אלוהים!״ את

 בוקר ישמעו ״כשהערבים בני־המיעוסים: על •
 הם מה לשד־ביסחון, התמנה כהנא שהרב אחד

 ערבי אף (...)יברחו! הם שפנים כמו יברחו! יעשו!
בבחירות!״ בשורה יתנהל הכל אס כאן יישאר לא

 נציגיהם לבחור בני״המיעוסים של זכותם על •
 בני־דודים שלושים - לנו שחסר מה ״זה לכנסת:
 אנחנו לכן אבודים! אבודים. נהיה אנחנו בכנסת!

לגרש!' לגרש, לגרש, אומרים:
 .בשלב ישראל: ערביי לגירוש כהנא שימת על •

 נגייס הלאומי. הביסוח את להם נפסיק הראשון
 כבישים, לסלול לגדודי״עבודה, שנים לשלוש אותם

 עליהם נשים כבישים, לסלול גם למילואים, גם
 מהם נשלול האחרון. הגירוש קפדני. מיסיס פיקוח

 נדרוש ומהסשודנסים לכנסת. זבות־־הבחירה את
 למדינה אלא לישראל, לא הצהרת״אטונים.

 נגיד אחר־כך - ההתחלה רק זו אבל היהודית.
 - לשילמזן יגיע כהנא אם ולכו. פיצויים קחו להם:

תקבלו!' לא זה את גם
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