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הפד המישטרה דוח מייחס האחרונות השנים בחמשטווו ניגועי 22
הקיצוניים. היהודיים לאירגונים האמריקאית ראלית

ולפני פעולות) 51( הפורטוריקאים אחרי השני, במקום רק עומדים הם רב״שנתי בחשבון

 בגלופה) מופיעים האחרים(לא האירגונים כל לחובת ).15( האנטי־קומוניטטיים הקובאים
 הפצצות אחת .44 ונפצעו בני״אדם 16 אלה בשנים נהרגו כללי בסיכום פיגועים. 37 נזקפו

אותה. שפרקו השוטרים בידי התפוצצה יהודית להגנה הליגה אנשי על״ידי 1985ב״ שהונחה

 הוא קלינגהופר לאון של שהרצח פרס
 עודה אלכם של והרצח מעשה״טרור,

איתו?" להשלים שיש מעשה הוא
 להטיף מאוד ״קל מק־גאוורן: העיר
 אבל באבו־נידאל. תטפלו לסוריה:

הטרו במקור לטפל יעיל יותר הרבה
 מתחילה צדקה ישראל. שבתוך ריסטי

דלתותמבית.״ ממולפדותס
 מק־ התייחס שאליו עודה, לכם ^

הער בקהילה פעיל היה גאוורן,
 ענוב־העניבה האיש האמריקאית. בית

 מקובל היה המחוייטות החליפות ובעל
 שתי על האמריקאית, הצמרת בחוגי

 לובי־ היה הוא הגדולות. מיפלגותיה
טו קשרים בעל מכובד, בורגני איסט

בקונגרס. בים
 הרבה הרגיז אותו, שרצח מי
בוושינגטון. אנשים מאוד
 יבשה בלשון הרצח, מתואר וכך

 האף־בי־ של המיוחד בדוח ועניינית,
איי:

 9ב״ בערך ,1985 באוקטובר 11״ב־
 התפוצצה המערב), שעון (לפי בבוקר
 האמרי־ הליגה במישרדי פצצה

 בסנטה־ ,אפליה נגד קאית־ערבית
 נהרג בהתפוצצות קליפורניה. אנה,

 המערבי הסניף מנהל עודה, אלכסנדר
 עודה כאשר אירע הדבר הליגה. של

 המישרד. בדלת המפתח את סובב
 עוד לפחות ממולכדת. היתה הדלת

 מרסיסים. נפצעו אנשים שיבעה
ד.״ פצועים: .1 ״הרוגים:

 באוגוסט 15ב־ אחרת, בהתפוצצות
 נירג׳רסי, בפטרסון, נהרג שנה, באותה

 נגד סובזוקוב. צ׳רים בשם אדם
 פושע היה כי טענות הועלו סובזוקוב

 השניה. מילחמת־העולם בזמן נאצי
 מההתפוצצות מולכדה. דירתו דלת

ובפניה. ברגלה השכנות אחת נפצעה
 ־ ד״ר אחד בביתו נפצע במאי 15ב־
 קליפורניה. בנורת׳ריג', אשלי, ג׳ורג׳
 טען הקיצוני, הימין איש אשלי,

נב ולא היתה לא השואה כי בפומבי
ראה.
 ניו־ בברנטווד, בספטמבר, 15ב־
 ספרו־ אלמרס בהתפוצצות נפצע יורק,
 כי האשמות נגדו הועלו כן לפני גיס.
 שימש השניה מילחמת־העולם בימי

בלאטוויה. במחנה־ריכוז כשוטר
טל בהודעות לוו ההתפוצצויות כל
 להגנה הליגה מטעם לעיתונות פוניות

 וברוח קרובים, אירגונים או יהודית
סיסמותיה.

מי ההתפוצצויות ארבע את

 ל״חו־ בוודאות האף־בי-איי יחם
 אין קיצוניים.״ יהודיים גים

מישפטי. תוקף זו לקביעה
 עוד הדוח מונה אלה, מיקרים מלבד
 כ״חשד מגדיר הוא שאותן תקיפות,
טרור״: לפעולות

 מיטען־חבלה התגלה בפברואר 18ב״
 חבר של במכוניתו במיכל־הדלק

 המיטען לאו״ם. הסובייטית המישלחת
 נפגעים. היו לא התפוצץ. בטרם התגלה
 תקיפות כי טלפונית הודיע אלמוני
 ישוחרר לא עוד כל יימשכו כאלה

 לא הוא מכילאו. שצ׳רנסקי אנטולי
מסויים. אירגון של בשם נקב

 מיטען־חבלה התגלה באפריל 22ב־
 בעיר פוקס, קולנוע של המבוא באולם

 הוצגו זמן באותו קליפורניה. וניס,
 סובייטית. מתוצרת סרטים בקולנוע

 עצמו על נטל לא איש נפגעים. היו לא
האחריות. את

 בפתח מיטען נתגלה באוגוסט 16ב־
 האמריקאית־ערבית הליגה מישרדי

 מסצ׳ו־ בווסט־רוקסבורי, אפליה נגד
 סילוקו, בשעת התפוצץ המיטען סטס.
 שוטרים שלושה השוטרים, בידי

בהודעה קשה. מהם אחד נפצעו,

 טען גלוב, בוסטון לעיתון טלפונית
 הליגה של מעשה זהו כי אלמוני
 את הציג האלמוני יהודית. להגנה

הליגה. כדובר עצמו

0

סופו
ותלמיד

 פעולות בין לקשור ניתן אם ן*
 הח״ב לבין בארצות״הברית הטרור \ 1

כהנא? הישראלי
משוכ אמריקאיים מומחים

חיובית. היא התשובה כי נעים
 כי הליגה הודיעה שנים כמה לפני

 מנהיגה, עם קשריה את מנתקת היא
 לפני כך. בישראל, תנועתו ועם כהנא,

 כי שמועות כהנא הפיץ אף שנתיים
 אותו, לרצוח ניסו בניו־יורק תלמידיו

 בשיאו זה היה שם. מביקוריו אחד בעת
 מחנה בתוך ממאבקי־הכוח אחד של

בא היהודית בקהילה הקיצוני הימין
מריקה.
 טרוריסטי, אירגון בכל כמו אך

הקי היהודיות הקבוצות בתוך היחסים
 יותר הרבה סבוכים באמריקה צוניות

כלפי־חוץ. נראה משהדבר
לאמריקה, כהנא מגיח פעם מדי

 עם נפגש מתורמים, כספים אוסף
 הקבוצות בין בתככים מתערב חסידיו,

 כמנהיג מעמדו על נלחם השונות,
היהודית. בקהילה שולי־השוליים

 הבלתי־פוסקים הסיכסוכים בשל
 הטרור פעולות מקצת נעשות שם,

היהו מגיני אחרים: אירגונים בשם
 המאוחדת, היהודית המחתרת דים,

יהודית. ישירה פעולה
מק לפחות כי הטוענים למומחים,

 בהשראתו נעשות הטרור פעולות צת
להסתמך. מה על יע! כהנא, של הישירה
 עוד היטב, אותו מכירים הס

באמ שימש, שבה מהתקופה
שלהם. כסוכן ,60ה־ שנות צע

 כסוכן־ כהנא שימש שנה 20 לפני
 שלח אשר האף־בי־איי, של בשכר
 גוייסו כמוהו לקמפוסים. להסתנן אותו

 היתה שמטרתם סוכנים, אלפי עוד אז
 האמריקאי הנוער התנגדות את לשבור

וייט־נאם. למילחמת
 בגיזען אז התחזה כהנא

 בחוגים הסתובב לבן, אמריקאי
 ותיגבר ונאציים פאשיסטיים

 שם הממשלה. בשליחות אותם
שיטותיהם. את היטב למד

 על התלמיד עלה הימים ברבות
 טרוריסטי עסק לעצמו ופתח רבותיו,
 דרכו אותו הובילה אחר־כך עצמאי.

ולכנסת. לישראל
אינטרפול מתענייןס

 עורכים האמריקאים רק ך^א
 אבו־ בין השוואות אלה בימים /

 הסורי המיקלט בין לכהנא, נידאל
הישראלי. למחסה
 בבלגרד נערכה חודשיים לפני
 אינטרפול, של הבינלאומית הוועידה
המישטרות. של הבינלאומי האירגון

 של רישמיים נציגים היו המתכנסים
 הכל נזהרו לכן מדינות, עשרות
 גלויות. דיברו ולא הכל, של בכבודם

 במיל־ הצורך על בנימוס דיברו כולם
 בשום נקבו לא אך בטרור, נחרצת חמה

טרוריסטית. כתובת
 הבטיחו במיסדרונות אך
 אי־נ־ של העולמי המטה אנשי

 לשמוע, שרצה מי לכל טרפול,
 בבה• מתעניינים בהחלט הם כי
ובחבריו. נא

0 0

10 2

0קט3 8 7חח0ש57 0 £
₪£ £1ז£_4£^75 31^ ז \150 ח 3£״

6קט3 3 טק£870 ח10\/1\17£830ש57 0
4 0 0 £ 7 £ 8 0 5\1̂) -£88( 80810114 8080148 £3£80170

0\ן1!24710|\! 08 /\0101\17££85 £08 70£ 8 0 4 
)88\ 0ו01):\0/ 1 0 0ו\ז 8£/\7 80£870 8ו4

6קט5 3 0-ו1£ח ס0/\ו1£57ו0 7£8ח0וןק57 0 7
1 )8 0 8£0 0ט£8811_1_4 8£515141\10£ )8

1 0 1 4 1 5  5

י ח171ה י ך ד |11ר |  הקדימו כהנא מאיר הרג של תלמידיו |
 שגי הרגו מתחריהס, כל את 1985נ* 1111\ 1.1 11

ביותר, הוותיקה הטרוריסטית הקבוצה גס הם תישעה. ופצעו אנשים

 גערה היתה שלהם הראשונים הקורבנות אחד .1968מ־ מעמד מחזיקים
 להקות לאמריקה שייבא יורוק, טול היהודי האמרגן של מזכירתו יהודיה,

בניו״יורק. למישרדי־האמרגן שהוטלה בפצצה נרצחה היא סובייטיות.
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