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ש י רין א חו ס מי דז
 בכמה מאוד חמורות שאלות מעורר זה סיפור

מישורים.
 למיליונר יש שפו מצפ לספול אפשר האם :למשל

 השפעה פה, מתיישכ ואינו ישראל אזרח שאינו זר,
 כעז* פישראל, הפנימית המדיניות על רחפת־ממדים

פרטיים? כספים השקעת רת
 מודה שהוא אותם על נום!? ומגמות, גופים אילו
כישראל? מממן הוא כהם,

 הלאומניות כמגמות התזימף זר, איל־הון יכול האם
 מוכ• פאשיסטיות כמגמות וכיניהן כיותר, הקיצוניות

 מכיוון כישראל, ציבוריות להכרעות להכיא הקות,
 כישראל? שוהרי-השלום לגופים דומה מימון שאץ
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הפוע השונים הגופים כי כדור שנים שלוש מזה
 ככספים, משופעים השלמה״ ישראל ״ארץ למען לים
 עומדות שאינן והשפעה תהודה להם המקנה דכר

 שהם האמיתית הציפורית לתמיכה פרופורציה כשום
ממנה. נהנים

 כרני של כאישיותו נעוצה לק- הסיכות אחת
ם- מדי כמיקרה, רק הוזכר ששמו אדם - דויטש ע  פ

 כ־ הנעשים רבים כמעשים ורגל יד לו שיש אן?
מדינת־ישראל.

 מי לראשונה הזה״ ״העולם מתאר אלה כעמודים
 - חלק על הצעיף את ומרים דויטש כרני הוא
המיסתורית. פעולתו של - קטן חלק אולי

 מדיניו■ את ש^תה ישראל משלת •4,
בריה״מ. יהודי בבעיית בטיפול .תה

הממש לחמה מיספר חודשים לפני עוד
 זו, בחזית תוקפני קו נגד כוחה בכל לה

ליהודים. יזיק שזה הנחה מתוך

 שפר־ וברוך קאזאקוב יאשה יצאו כאשר
 מברית־המועצות, חדשים עולים שני לינג,

הממ ניסתה בארצות־הברית, הסברה למסע
מיכשולים. לו שמה מסעם, את למנוע שלה

ישר ממשלת על שכפה האיש
 אינו מדיניותה, את לשנות אל

 אינו אפילו הוא הממשלה. חכר
ישראלי. אזרח
למ בישראל, ביותר מפורסם אינו שמו

ה הפוליטיים בחיים רב חלק לו שיש רות
 ביחסי־ תחומים ובכמה במדינה, פנימיים

שלה. החוץ
 ארצות־הברית, אזרח דויטש, ברני זהו
 לשלושה ואב ,36 בן ומקריח גוץ יהודי

 לאזרחי הראשונה בפעם נודע שמו ילדים.
 של בשביתת־הרעב קשור היה כאשר ישראל
 האו״ם עצרת בניין לפני קאזאקוב, יאשר,

השנה. בתחילת בניו־יורק,
 את שהביא הוא זה היה כי נודע אז

 מימן לארצות־הברית, חשבונו על יאשר,
 ארצות- ברחבי שלו התעמולה מסע את

שלו. שביתת־הרעב הפגנת ואת הברית,
 דויטש כרני של השפעתו אולם
 קא־ יאשה לפרשת מעכר חורגת
 כרית-המו- יהודי וענייני זאקוב
 קשור מפויימת, כמידה עצות.

 הפעילות לכל כמעט דויטש כרני
הישראלי. הימין של

ובגין מתנחלים ן
 לראש כמקורב עצמו את מגדיר וא ך<<

 גח״ל ולמנהיג מאיר גולדה הממשלה | (
 למנוע הממשלה ניסתה כאשר בגין. מנחם

 בארצות־הברית, מסעו את קאזקוב מיאשה
 דויטש, לברני אישית ראש־הממשלה טילפנר,
מה ידו את להניח עליו להשפיע ניסתה
אי לשיחה עמו נפגשה גם אחר־כך עניין•

זה. בעניין שית
 דויטש כרני יכול כגין מנחם עם

 אם שיחפוץ. שעה ככל לסעוד
 כארצות- קרוכ סיור כגין מתכנן

מ מסע־הרצאות שיכלול הכרית,
 הדוק קשר לכדני יש חוף, אל חוף

למימונו. וגם המסע, לאירגון
 דויטש ברני על מדברים חברון מתנחלי

 הקרוב בזמן אם ואפוטרופוס. גואל כעל
 לארצות- חברון מתנחלי של משלחת תצא

 היהדות בקרב תמיכה לגייס כדי הברית,
 נגד היהודית דעת־הקהל את ולעורר שם,

 הוא בכך. ניכר חלק לברני יש הנסיגה,
שנו המשלחת, סיור ומארגן הרעיון יוזם
ישראל. ממשלת מדיניות תחת לחתור עדה

 המוכר באנגלית, כתב־עת מופיע בישראל
 בישראל. מאשר בארצות־הברית יותר וידוע

 בתל- המופיע 'טראל, אוף הטיימס זהו
 אחת, ובעונה בעת אנג׳לס ובלוס אביב

ביש הקיצוני הימין לדיעות שופר משמש
לרי ועד (שייב) אלדד ישראל מהד״ר ראל׳
 של עורכו החופשי. והמרכז גח״ל עות

 לח״י איש גולדפוט, סטנלי הוא העתון
מדרום־אפריקר,. לשעבר

 הם מעטים שבישראל העובדה למרות
 גורם הוא העיתון, של קיומו על היודעים

 ארצות־ יהודי בעיני שכן, לישראל. רב נזק
 באנגלית, אחר קבוע בטאון החסרים הברית,

 ימנית־קיצו־ ישראל של תמונה מצייר הוא
 שהד״ר וכיבושים, מלחמה שוחרת נית,

 הפאשיסטיות הריעות בעל אלדד, ישראל
שלה. הגדול הוגה־הדיעות הוא המובהקות,

 כרני את למצוא אפשר כאן גם
 העתון ממייסדי אחד הוא דויטש.

 המניות מכעלי ואחד הפאשיסטי,
שלו. העיקריים

שמי את למצוא ניתן אחרת או זו בצורה


