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 סיגנון את מאפיינת פאגלין פרשת
 היום. ועד מאז כהנא הרב של פעולתו ־

 על ותנועתו הוא שומרים חוץ כלפי
 מכחישים אינם אך ניקיון־כפיים,

 ״מתייצבים גם הם לנלכד. קירבתם
 לסיוע־מישפטי, לו ודואגים מאחוריו״

 ציבורי, לדיון המישפט את להפוך כדי
 של לאידיאולוגיה להטיף אפשר שבו
כהנא. הרב

 האחרונות בשנים נוסתה זו טכניקה
 המטורף גודמן, אלן של במישפטו

 מוסלמיים מתפללים על ביריות שפתח
 בפרשת אל־אקצה, מיקדש ברחבת
 ובעוד ברמאללה האוטובוס על היריות
 אלימות פליליות פרשיות תריסר
אחרות.

 בשנים אמונים גוש של התגבשותו
 יום־ מילחמת שאחרי הראשונות
 כהנא הרב את בהדרגה דחקה הכיפורים
 המטורף. הימין זירת לשולי ותנועתו

 היפנו האלקטרוניים כלי־התיקשורת
 אמונים. גוש מנהיגי אל הזרקורים את

 להסתופף אלא נותר לא ואנשיו לכהנא
 מהמוניטין ליהנות כדי זו, תנועה בצל

 ממאגר לנגוס בתיקווה שלה, הציבורי
שלה. כוח־האדם
 מצריים עם הסכס״השלום חתימת

 אמונים, גוש של נוספת להקצנה הביא
 הנסיגה לעצירת התנועה את שהקים
 להגברת הביאה זו הקצנה מסעי.

 נכשל אשר כהנא, של תוקפנותו
 שבהן בחירות, מערכות בשתי בינתיים

 אנשי של בקולותיהם לזכות ציפה
הגוש.
של בחצרו ששררה האווירה על

 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
 את אף שהדהימה ״ההצעה,

 הועלתה כך, תנועת לחברי הקיצוניים
 גם נכח שבו שבועי, בכינוס־פעילים

 של הצעתו לשמע כהנא. מאיר הרב
 תדהמה. של שתיקה השתררה הפעיל

 בעיניו מיצמץ כהנא מאיר הרב
 והודיע: ממקומו קם לפתע בעצבנות.

,לאד
 האגף כראש המשמש פעיל, אותו
 אמר כהנא, מאיר של בתנועתו הקיצוני

כך: תנועת של תפקידה על ליחזקאלי
 קבוצת להקים צריכה ״התנועה

 החולצות בסיגנון שתפעל אנשים
 לנסות כדי מוסוליני, של השחורות

 ולהביא השילטון מוסדות את ולערער
 צריך כך לתנועת אלימה. למהפכה

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

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

 חאגרוף תיסמונח ♦
והחנה

 תנועות מאפיינת זו י*ץיטה
 רבות וניאו־נאציות פאשיסטיות **

ל־ השואף פוליטי. אירגון :20וד במאה

\ □ ך1| ך ! בהנא. של תמונותיו נחייל־מילואיס. רמאללה, שהתרחש נמה רבה אשמה !
ומאיים ניירותיהם את בודק בערבים, רודה כשהוא שתרם צה־ל, על רובצת לאחרונה 11 11\ 1 1
לתעמולתו. ועזרו לאיש, יוקרה הוסיפו בנשק, עליהם בלב הצבתו על־ידי כהנא מאיר להכשרת תרומתו את

 גירסה לעצמו אימץ כי למעשה, כהנא
 (ס״א) הסער פלוגות של יהודית

 מהיושבים אחוז 95 מול הגרמניות.
 כשלושים כהנא הכניס וייז, באולם

 קראו התפרעו, המתפרצים מביריוניו.
 את לפוצץ וניסו נאצה קריאות

האסיפה.
אבנרי, אורי הזה, העולם עורך

 1980 במאי הליכוד. של השילטון
 גרץ ברוך ועוזרו, כהנא מאיר נעצרו

 כהנא של ענייניו את כיום (המנהל
 בכלא במעצר־מינהלי בארצות־הברית),

רמלה.
 כהנא ישב שבה השנה במחצית

 אירגונו פעילויות דעכו רמלה בכלא
האירגון כי היה ונדמה למינימום, עד

 כלי־ את מבריק באופן שוב ניצל הוא
 והבינלאו־ הממלכתיים התיקשורת

 כמה פינוי־ימית. פרשת במהלך מיים,
 בימית, התבצרו כהנא של מחסידיו
 המתאבדים״. ״בונקר שכונה בבונקר

 גרמו הצבא שילטונות של אוזלת־ידם
 של האמיתי לגיבור הפך שכהנא לכך

הזה הכתר את לפינוי־ימית. ההתנגדות

1 בן כשחיה בני את חיטט .,זיבוטינסק■ ■3 מהבאות, נהנא שר אמו
הגזען המטיף שר הנוצריה פילגשו התאבדה מדוע יודע אינו איש אך

 של הראשונות בשנותיו כהנא, הרב
 בידיעות סיפר בשילטון, הליכוד

 יחזקאלי צדוק הסטודנט אחרונות
 שתול שהיה הצהרון), כתב (כיום

 במשך סטודנט, עוד עם ביחד בתנועה,
 עבודה הכנת לשם חודשים, שמונה

 הד״ר עבור במדע״המדינה, סמינריונית
שפרינצק. אהוד

 מימי באחד. שנערכה בפגישה,
 העלה יחזקאלי, נכח שבה ,1980 ינואר
 הצעה כך של המרכזיים הפעילים אחד

 ראש־הממשלה של בחייו להתנקש
בגין:

 חוקי־המדינה, במיסגרת מעמדו ביצור
 להשגת השואף חשאי, אירגון ולצידו
 אלימים באמצעים המטרה אותה

ובלתי־דמוקרטיים.
 מאיר החל 70ה־ שנות סוף לקראת

 כי שהעידו פעולות, בסידרת כהנא
 תפי- מתורת פרק עוד לעצמו אימץ

האג תיסמונת הנאצית: סת־השילטון
והרובה. רוף

 שנערכה באסיפה ,1979 בפברואר
 — יהודית ״אחווה הסיסמה תחת

 האוניברסיטה בקמפוס ערבית״
הוכיח בירושלים, בגבעת־רם העברית

 קרא זה, בכינוס דבריו לשאת שעמד
כהנאד ״הייל כך: מנהיג של לעברו
 מאיר ערך יותר מאוחר שנה חצי

 מערכת נגד פעולת־תגמול כהנא
 אנשיו עם ביחד בא הוא הזה. העולם
 המערכת, בניין של הכניסה לשער

 של הדם ונוטף הכרות ראשו כשבידיו
 היתה זו ומגעילה מוזרה מחווה גמל.

 לאור לשבועון, עונש לשמש אמורה
 הטוראי שביצע הרצח בפרשת עמדתו
במיבצע־ליטאני. פיגטו דניאל

 מאיר של והרובה האגרוף שיטות
בעיני לזרא מהרה עד היו ואנשיו כהנא

 היה כהנא הסיבה: להימחק. עשוי
 לבין התנועה בין היחידי איש־הקשר
 בארצות־הברית. הכספיים מקורותיה

 זרם דעך בכלא, נמצא כהנא כאשר
 של לפעולותיה החיוניים' הכספים
התנועה.
 למעצרד שהביאו הסיבות אחת

 של ידיעות היו כהנא של המינהלי
 נשק, של סליקים על גורמי־ביטחון

 המדינה, ברחבי הקים זה שאירגון
 המטרות להשגת בו להשתמש במטרה

כהנא. הרב של הרעיוניות
מבית־הכלא כהנא של צאתו אחרי

 אמונים, גוש מאנשי לגנוב הצליח הוא
 לעצירת ומהתנועה התחיה מתנועת
מסיני. הנסיגה
 אחרי מסיני, הנסיגה אחרי מעט
 בית מול הישיבה בחורי ששת הריגת
 איש־ ביניהם — בחברון הדסה
 הזאב אלי כהנא, של הראשי האגרוף

 ישיבת־הכותל גג על סליק התגלה —
בירוש בעיר־העתיקה שברובע־היהודי

 שונים. לחימה אמצעי כלל הסליק לים.
 אמצעי הבירה, מישטרת חבלני לדיברי
 כל את להרים ״יכלו אלה לחימה
היהודי.״ הרובע

 נתפסו הסליק תפיסת לאחר יומיים
 חיילים בשירות־סדיר, חיילים שני

 האלימה הצבאית לזרוע קשורים שהיו
כך. תנועת של

 ציפה העשירית לכנסת בבחירות
 של ההילולים פרי את לקצור כהנא

 בוועדת־הבחירות ונרשם מעשיו,
 להיכנס שציפה כהנא, המרכזית.

 מפוני־סיני, של בקולותיהם לכנסת
 יו״ר של מצירו צוננים לקיתון זכה

 עציוני, משה הד״ר ועדת־הבחירות,
 לשעבר. בית־המישפט־העליון שופט

 תוך הרשימה, את לפסול הציע עציוני
 בסתירה עומד כך של שמצעה קביעה

 בנמקו למגילת־העצמאות. מוחלטת
עציוני: השופט אמר הצעתו, את

 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',

יבוא,ערבי׳...״ ,יהודי',
 הד״ר של לוועדה שחבריו אלא
 לא והמערך, הליכוד נציגי עציוני,

 כהנא. של רשימתו את לפסול ששו
 ורשימתו תוחלתו, נכזבה בבחירות

 4396 לעומת קולות, 5128ב״ זכתה
 12811ו־ ,1977ב־ זכתה שבהם קולות

.1973ב־ זכתה שבהם הקולות

ותעמולה ססיוחמיו •
ל הבחירות מערכת וצאות ףץ

 כהנא למאיר גרמו 10ה־ כנסת 1 ו
 במטרה שלו, הטקטיקה את לשנות

.11ה־ לכנסת להיבחר

בכיכרזת ![}(11[ אדולף
 באדישות הבחירות ליום עד התבתנה הישראלית הציבוריות

 ראשה הטומנת לבת־יענה בדומה כהנא, מאיר תופעת על מתנשאת
בחול.

 אורדע, בביבר כהנא. מאיר שערך מאטיפת״בחירות, תיאור
רועי. נתן העיתונאי ב״דבר', הביא ברמת־גן,

ברמת־גן: כהנא מאיר שנשא הדברים מתוך קטעים הנה
 ילד כץ, דני השם. את שבחו כבר אנשים כץ. דני כץ. דני של .מדינה

 ונחטף ויהודית, ריבונית עצמאית עיר מחיפה. ריבוני עצמאי, יהודי,
כפיים). ומחיאות קר בדם ונרצח ימח־שמם מתועבים ערבים על־ידי
 של מדינה ולא) לא כץ? דני של המדינה ציון! שיבת של החלום .זה

 את גם - אוחנה. אטתר של מדינה ריבונית• מדינה לאומית. עצמאות
 הטלוויזיה בגלל זה זוכרים. זוכרים. אמיל השם את שכחו. הזה השט

 מבין שאיננו יבין, לחיים הודות זה זוכרים. זה את שלנו. האש׳פית
בבר... שכחו אוחנה אסתר אבל דבר. וחצי דבר

 קטנה ילדה אלימלך. נאווה של מדינה וריבונית. עצמאית ״...מדינה
 רפול אלימלך. נאווה את רצח מי יודעת לא המישטרה שנרצחה. 9 בת

 רקע על אותה רצחו שערבים לו שידוע אומר לשעבר הרמטכ׳ל יודע.
 ואנחנו! לאומני, רקע על נרצחה, 9 בת שילדה שומעים אנחנו לאומני.

כפיים). שותקים(מחיאות
 על לא ונם ושלום. חט חלמנו. אלימלך נאווה של מדינה על .לא
 מחבלים. על-ידי היום. לאור שנחטף, אוטובוס אוטובוס. של מדינה
 מה על השמיים. לב עד זועקים שלנו כלי־התיקשורת נהרגה. חיילת

 ערבים־ הנבלות. שגי על לא. החיילת! על כלי־התיקשורת! זועקים
 זה על וחלילה. חס צה״ל. חיילי על״ידי נהרגו וחלילה שחס מחבלים
 החיילים את יעמידו קצר זמן עוד דבותי. כפיים). (מחיאות זועקים
 שקיבל כמו טובות. שנים עשר שנים. עשר יקבלו והם למישפט האלה
 לא ועדה: עם קבל לבם אומד אני שנים, עשר המחתרת. של הקצין

כפיים). (מחיאות צל־ש להם מגיע מישפט. לא מאסר, להם מגיע
לבסאם שעשה זה על שנים, עשר מקבל בצה־ל שקצין שומע .״.אני

 שכעה, של הרגליים את הוריד שמישהו שמעתי כשאני רבותי, שכעה.
 הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו אמרתה דמלכותא ובשם קמתי אני

 יוסי יוסי... (...)מגנה! אתה ארגס, משה שנים! עשר כפיים). (מחיאות
 אתה! איפה יוסי, כפיים). (מחיאות פצצה שומע! אתה שריד״.

עכשיו!... אתה ערבי כפר באיזה כפיים). (מחיאות
 וסרטן במדינה פה יושבים אנחנו רבותי, העיקרי. לעניין .״״ועכשיו

 הערבים. הסרטן: ושם המתפשט. סרטן בחיקנו. סרטן בחיקנו.
 לא וזה (צחוק), שפנים כמו מתרבים הם רבותי, בישראל. הערבים

 לדורות. בכייה זו צחוק. לא וזה אחת בכרס שישה מולידים הם צחוק.
 תלכו ערבי. דובו כבר המשולש ערבי. רובו הוא היום הגליל רבותי,
 של עם אנחנו דבותי, (...)בעכו ביפו, בלוד, ברמלה, קורה מה ותראו

 צ׳ק ומקבל לעולם ילד מביא ערבי נורמאלי. לא עם פראיירים.
 עשרה - ילדים עשרה צ׳קים. שני - ילדים שני הלאומי. מהביטוח

 את מממן מי שפוי! עם זה השניה. האשה עם מתחיל הוא ואז צ׳קים.
מממן!״. מי אויביו! של הילודה

 נדהמתי אני שלנו. הפרנסה על ומתפשטים מתרבים ..״הערבים
 לצה־ל. שנים שלוש נתן בחור. של מותק צעיר. איש בטבריה שפגשתי

 ושנה השתחרר הוא מה! אלא למדינה. שנים שלוש נתן בזה, גא הוא
 לערבים. למי! בטבריה. עבודה ויש עבודה רוצה הוא עבודה. לו אין
 אין לאלה נפש, שנותנים אלה בצה״ל. שמשרתים בניו השפוי! העם זה

 עבודה.״״ מקבל הוא כלום, נותן שלא וערבי. עבודה,
 בטילים: כהנא מאיר סיים ברמת־־גן, אודדע בכיכר נאומו את

 לבד, יקומו שר־הביטחוו הוא כהנא שמאיר הערבים ישמעו .אם
 הכוח את לי תנו רנותי, כפיים). וילכו(מחיאות המיזוודות את יארזו

 אכנס שאגי הראשון ביום שריד(צחוק) יוסי של פניו את לראות כדי
 טובי תופיק חח׳ב אל פונה אני בכנסת שלי הראשון בנאום לכנסת.

 טובי! שומע אתה מהארץ.״ לצאת התחלת טובי. חזה. ביום לו: ואומר
כפיים)'. (מחיאות
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